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RESUMO 

 

MELO, L. V. Construção de oportunidades de aprendizagem docente sobre o Ensino de 

Ciências por Investigação: análise contrastiva das interações de três grupos de 

professores em formação continuada. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Educação, 

Instituto de Física, Instituto de Química e Instituto de Biociências, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2022. 

 

Com o propósito de compreender como três grupos de professores construíram oportunidades de 

aprendizagem sobre o EnCI (Ensino de Ciências por Investigação), conduzimos um estudo de caso 

comparado orientado por uma perspectiva etnográfica, adotando princípios e práticas da 

Etnografia Interacional. Para isso, analisamos eventos de um curso de formação continuada 

oferecido na rede municipal de ensino de São Paulo no contexto de um movimento de reforma 

curricular. Por meio de uma análise macroscópica dos registros audiovisuais e das notas em 

caderno de campo, selecionamos um conjunto de eventos nos quais três grupos de professores 

buscam identificar as fases do Ciclo Investigativo em sequências didáticas que compõem o 

material curricular produzido no âmbito da reforma. Em seguida, produzimos mapas de eventos e 

transcrevemos as interações dos professores no nível de unidades de mensagem. Buscamos 

compreender, nestes dados, (i) quais relações intertextuais e intercontextuais são propostas em 

cada grupo de professores e como elas apoiam a construção de oportunidades de aprendizagem 

docente sobre o EnCI e (ii) como os professores de cada grupo negociam interacionalmente o 

posicionamento de seus membros e quais as consequências das posições ocupadas nestes eventos. 

A partir de uma análise microscópica do discurso, mostramos como os grupos construíram 

oportunidades de aprendizagem sobre o EnCI por meio do estabelecimento relações intertextuais 

e intercontextuais tais como referências ao documento curricular, às memórias coletivas do grupo, 

aos contextos de sala de aula e ao discurso dos formadores. Entretanto, observamos diferenças nos 

grupos quanto aos tipos de relações propostas e quanto a como e por quem elas foram propostas e 

reconhecidas. Além disso, apresentamos uma descrição de como os membros dos três grupos 

foram posicionados e se posicionaram ao longo das sequências interacionais dos eventos 

analisados. Enquanto observamos que em dois dos grupos os professores se posicionaram como 

pares competentes responsáveis pela aprendizagem coletiva, em outro notamos posições mais 

dicotômicas de um membro que ensina e dos demais que aprendem dele. Com base nessas análises, 

discutimos as diferenças nos grupos em relação a dois aspectos: o que conta como conhecimento 

e o conhecimento de quem conta em tais eventos. Por fim, tecemos algumas considerações a 

respeito das abordagens teórico-metodológicas empregadas e refletimos acerca das implicações do 

trabalho para a pesquisa e para os programas de formação de professores. 

 

Palavras-chave: Etnografia Interacional; Formação continuada de professores; Posicionamento; 

Reforma curricular.  

  



ABSTRACT 

 

MELO, L. V. Construction of opportunities for teacher learning about Inquiry-Based Science 

Education: contrastive analysis of the interactions of three in-service teachers’ 

groups. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Educação, Instituto de Física, Instituto de 

Química e Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

With the aim of understanding how three groups of teachers constructed opportunities for learning 

about IBSE (Inquiry-Based Science Education), we conducted a comparative case study oriented 

by an ethnographic perspective, adopting principles and practices of Interactional Ethnography. 

To do so, we analyzed events of a professional development program offered by the municipal 

school system of São Paulo as a part of a curriculum reform movement. Through a macroscopic 

analysis of audiovisual records and fieldnotes, we selected a set of events in which three groups of 

teachers seek to identify the phases of the Inquiry Cycle in teaching units of the curriculum 

materials produced during the reform. Then, we constructed event maps and transcribed teachers’ 

interactions in the level of message units. We sought to understand, in this data, (i) what 

intertextual and intercontextual relationships are proposed in each group and how they support the 

construction of opportunities for teacher learning about IBSE and (ii) how the teachers of each 

group interactionally negotiate the positioning of its members and what are the consequences of 

such positions in these events. By means of a microscopic discourse analysis, we show how the 

groups constructed opportunities for learning through the establishment of intertextual and 

intercontextual relationships such as references to the prescribed curriculum, to collective 

memories, to their own classrooms and to the teacher educator’s discourse. However, we observed 

differences among the groups as to the kinds of relationships proposed and as to how and by whom 

they were proposed and recognized. Moreover, we present a discussion on how the members of 

the three groups were positioned by themselves and by others throughout the sequence units of the 

analyzed events. While in two of the groups we observed the teachers positioning themselves as 

competent peers responsible for collective learning, in the other we noted much more dichotomous 

positions of a member who taught and others who learn from him. Drawing from these analyses, 

we discuss the differences in these groups in relation to two aspects: what counts as knowledge 

and whose knowledge counts in these events. Finally, we offer some considerations concerning the 

theoretical and methodological approaches we employed and reflect on the implications of our 

work for research and for teacher education programs.  

 

Keywords: Curriculum reform; In-service teacher education; Interactional Ethnography; 

Positioning. 
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APRESENTAÇÃO 

Como busco explicitar mais de uma vez ao longo dessa dissertação, entendo a aprendizagem 

como um processo socialmente construído e caracterizado por mudanças nas práticas, no discurso 

e nas formas de participação em uma comunidade. Dessa maneira, inicio esta dissertação 

recordando as transformações vividas enquanto membro do Laboratório de Pesquisa em Ensino de 

Biologia por Investigação, o BioIn, do qual faço parte desde 2018. 

Quando ingressei no BioIn como aluno de iniciação científica, as pesquisas concluídas ou 

em andamento versavam sobre a relação entre os graus de abertura de atividades investigativas e o 

desenvolvimento de argumentos por alunos do ensino fundamental (GERALDI, 2017), os desafios 

e potencialidades do EnCI (Ensino de Ciências por Investigação) expressos por licenciandos em 

uma disciplina de estágio (CAMPOS, 2020; CAMPOS; SCARPA, 2018), os elementos do EnCI 

presentes em aulas de professores em formação inicial participantes do PIBID (CARDOSO, 2017), 

entre outras temáticas correlatas. Entretanto, em decorrência da participação da professora Daniela 

Lopes Scarpa, coordenadora do grupo, como assessora do novo currículo produzido no âmbito da 

SME (Secretaria Municipal de Educação de São Paulo), o grupo passou dirigir seus esforços de 

pesquisa para os diferentes contextos formativos dos quais participam os professores dessa rede. 

Enquanto concluía a graduação e participava do processo seletivo para ingresso no 

mestrado, minha orientadora me apresentou a possibilidade de acompanhar um dos cursos de 

implementação que seriam oferecidos em uma das DREs (Diretorias Regionais de Ensino) do 

município. Entre os meses de setembro e novembro de 2018, participei deste curso e tive minha 

primeira experiência coletando registros audiovisuais e produzindo notas em caderno de campo a 

respeito de um contexto que, até o momento, não me era familiar. 

Ao entrar em campo, naquele momento, estava interessado em compreender como os 

professores em formação continuada lidariam com o desafio de planejar sequências didáticas 

investigativas de acordo com os pressupostos do Currículo da Cidade (SME, 2017). Porém, ao 

participar dos encontros de formação, percebi que houve muito menos tempo de planejamento 

conjunto do que o previsto, e a maior parte das informações pelas quais eu me interessava não 

seriam encontradas nos registros audiovisuais obtidos, mas nas conversas dos professores via e-

mail e redes sociais, às quais eu evidentemente não tinha acesso. 

Assim, face à impossibilidade de acessar o processo de planejamento, defini um novo 

objetivo de pesquisa: determinar as concepções didático-pedagógicas acerca do EnCI expressas 
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por professores em formação continuada em um contexto de reforma curricular. Meu propósito, 

neste momento, era analisar a versão final dos documentos das sequências didáticas investigativas 

produzidas pelos grupos de professores e, a partir disso, delimitar as concepções que se 

manifestassem nos elementos do EnCI presentes em tais sequências didáticas e nas estratégias 

didáticas empregadas. Entretanto, devido à dificuldade de acesso a essas produções escritas, 

também precisei abdicar desse objetivo. 

No mesmo período em que estive em campo, outras colegas do grupo de pesquisa, como a 

Isabela Castro e a Carol Laurini, também coletavam registros referentes às salas de aula e às 

formações em outra DRE, respectivamente. Além disso, nossa orientadora também participava e 

obtinha registros das formações de formadores que aconteciam na SME. Face ao extenso conjunto 

de gravações audiovisuais que foi se acumulando, duas demandas emergiram no grupo: (i) estudar 

referenciais teórico-metodológicos que nos ajudariam a selecionar e analisar parte desse material e 

(ii) aprofundar nossa compreensão acerca dos referenciais sobre currículo e reforma curricular. 

Com base nesses estudos, realizados ao longo do primeiro semestre de 2019, e depois de 

explorar extensamente os registros audiovisuais do curso de formação que acompanhei, propus 

uma nova formulação para meu objetivo de pesquisa: compreender o processo de atribuição de 

significados ao EnCI por professores em formação continuada em um contexto de reforma 

curricular. Neste momento, eu havia retornado meu foco para as gravações dos encontros e estava 

convencido que, apesar de não poder encontrar nelas elementos a respeito do planejamento, poderia 

aproveitá-las para compreender como os professores constroem significados a respeito do EnCI. 

Entretanto, ainda não havia um referencial teórico-metodológico que ancorasse minhas análises. 

Apesar do desejo de minha orientadora de que nos aproximássemos dos referenciais da 

Etnografia em Educação, ainda não havíamos feito muitos movimentos nesse sentido. No segundo 

semestre de 2019, após ler o texto de Green, Dixon e Zaharlic (2005), estava convencido de que 

poderíamos utilizar esses referenciais em nossas pesquisas sugeri que discutíssemos esse texto em 

duas reuniões. Ao fim delas, porém, já não tinha tanta certeza sobre a adequação desses referenciais 

às ideias que circulavam no BioIn naquele momento. Recordo-me que, nessas reuniões, muitos 

questionamentos giravam em torno da impossibilidade de adotarmos uma perspectiva êmica nas 

pesquisas em Ensino de Ciências e, sobretudo, de formação de professores, uma vez que já 

entramos em campo com uma predileção por uma abordagem didática e com certas concepções do 

que é uma boa prática docente. 
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Mesmo sem resolver essa questão, continuei tentando me aproximar dos trabalhos da 

Etnografia em Educação, especialmente da produção de Judith Green e de David Bloome, que tive 

contato a partir dos trabalhos do grupo Êmico, coordenado pela professora Danusa Munford. 

Assim, no primeiro semestre de 2020, sugeri ao BioIn a leitura de artigos a respeito da Etnografia 

Interacional e da Microetnografia e, ao fim desse ciclo de discussões, apresentei aos colegas do 

grupo uma síntese dos pressupostos discutidos a partir do modo como eu estava aplicando-os em 

meu próprio trabalho. 

Ainda neste semestre, enquanto preparava meu relatório de qualificação, tive a 

oportunidade de estabelecer um primeiro contato com a professora Judith Green, que prontamente 

se ofereceu para conversar com os participantes do projeto “Contextos Formativos”1 e sanar nossas 

dúvidas, e que gentilmente nos encaminhou ao professor Gregory Kelly, que também discutiu 

conosco nossas questões mais voltadas para o Ensino de Ciências. A partir desses primeiros 

encontros, a professora Danusa Munford também organizou dois outros encontros, realizados no 

segundo semestre de 2018, com os professores David Bloome e Maria Lúcia Castanheira. 

Orientado pelas discussões e estudos realizados no primeiro semestre, meu relatório de 

qualificação já incorporava alguns elementos da Etnografia Interacional e da Microetnografia, tais 

como a análise taxonômica (SPRADLEY, 1980) e os frame clashes (AGAR, 1980, 1994). No 

documento apresentado à banca, buscava responder, em caráter preliminar, a seguinte questão de 

pesquisa: como professores em formação continuada se apropriam, significam e transformam 

aspectos relacionados ao EnCI em um contexto de reforma curricular? 

Entretanto, a partir das discussões com a banca, com a minha orientadora e com a professora 

Judith Green, foi ficando mais claro, para mim, que essa versão do trabalho apresentava um foco 

demasiadamente grande em quais significados eram construídos pelos professores e não em como 

eles eram construídos. Além disso, ficou evidente que o relatório ainda apresentava uma visão de 

déficit em relação ao conhecimento dos professores e que em muitos momentos eu validava uma 

visão de implementação curricular enquanto alinhamento. Por fim, passei a me incomodar com o 

fato de que eu não apresentava nenhuma definição de aprendizagem docente, embora tal expressão 

estivesse presente no título do relatório. 

 
1 “Contextos formativos” é como nos referimos à equipe dos projetos aprovados pela Fapesp e pelo CNPq que se 

debruçam sobre o movimento de reforma curricular na rede municipal de São Paulo, formado por integrantes dos 

grupos de pesquisa coordenados pelas professoras Daniela Scarpa, Danusa Munford, Maíra Batistoni, Rena Orofino, 

e Silvia Trivelato. 
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Enquanto buscava reorganizar as análises dos dados apresentados na qualificação e 

continuava a estudar os referenciais da Etnografia, passamos a discutir, no BioIn, os conceitos de 

identidade e de agência profissional docente. Apesar de não ter incorporado esses construtos como 

elementos centrais da análise que aqui apresento, essas discussões, que se estenderam no ano de 

2021, me ajudaram a desenvolver um olhar menos prescritivo sobre a prática dos professores e a 

reconhecer os diferentes contextos formativos como espaço para construção da agência profissional 

docente. 

Em paralelo a essas discussões, passei a me debruçar sobre artigos que tratavam sobre a 

aprendizagem docente na perspectiva sociocultural e busquei compreender o construto de 

oportunidades de aprendizagem (TUYAY; JENNINGS; DIXON, 1995), a partir das contribuições 

da Etnografia Interacional. Além disso, para evidenciar com mais destaque às diferenças nas 

dinâmicas de interação entre os grupos que analisei – e que eram apenas superficialmente 

mencionadas no relatório de qualificação –, bebi de duas fontes principais: a teoria do 

posicionamento, da qual me aproximo a partir do capítulo de Green, Brock, Harris e Baker (2020); 

e as discussões sobre equidade no trabalho em grupo (COHEN; LOTAN, 2014) utilizadas como 

referenciais nos cursos de formação de professores que participei ao longo de 2021 na DRE Santo 

Amaro, em conjunto com minha orientadora e com a colega Carolina Moraes.   

Ao trilhar esse caminho, as questões de pesquisa e análises apresentadas no relatório de 

qualificação já não faziam tanto sentido e se coadunavam com as visões que possuo neste momento 

de minha trajetória formativa. Dessa forma, embora tenha mantido no corpo de dados que compõe 

essa dissertação um dos conjuntos de eventos apresentados naquele relatório, aqui ele é analisado 

para responder outras questões de pesquisa e por meio de estratégias metodológicas distintas. 

Assim, a versão final deste trabalho representa o ponto em que me encontro dentro de minha 

jornada de aprendizagem no BioIn. Na figura a seguir, sintetizo as transformações nos fenômenos 

de interesse desta pesquisa nas diferentes versões das questões e objetivos construídos ao longo 

desses três anos. Apesar de sucinta, essa linha do tempo evoca as muitas mudanças no discurso e 

nas práticas que vivenciei nessa comunidade que tem se dedicado a compreender os diferentes 

contextos de formação docente no âmbito da implementação curricular ainda em vigor na rede 

municipal de São Paulo. 



22 

 

Figura 1. Transformações nos fenômenos de interesse desta pesquisa ao longo do tempo 

 

Fonte: Autoria própria 

Estrutura da dissertação 

O texto final dessa dissertação está organizado em cinco capítulos. No primeiro, situamos 

nossa pesquisa e enunciamos as questões que buscamos responder. No segundo, revisamos a 

literatura sobre o EnCI e sobre a aprendizagem docente. Em seguida, no terceiro capítulo, 

exploramos nosso referencial teórico, mobilizando conceitos centrais para as análises apresentadas. 

No quarto capítulo, dedicamo-nos aos nossos pressupostos teórico-metodológicos, à descrição do 

contexto da pesquisa e às estratégias de análise dos dados. Os resultados são apresentados no quinto 

e discutidos no sexto capítulo. Por fim, tecemos nossas considerações finais no sétimo capítulo, no 

qual apresentamos as limitações do trabalho e suas implicações para a área de pesquisa e para os 

programas de formação de professores. 

Ao longo da dissertação, adoto a primeira pessoa do plural como estratégia para valorizar 

as múltiplas vozes que constroem esse trabalho. Entretanto, em alguns momentos, como ao 

descrever o contexto, alterno para a primeira pessoa do singular de modo a destacar meu 

envolvimento pessoal como observador participante no curso de formação analisado. 
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1. INTRODUÇÃO 

Há algumas décadas, o EnCI vem sendo apontado, tanto na pesquisa acadêmica quanto nas 

políticas públicas curriculares, como uma das abordagens didáticas que teriam o potencial de 

promover a AC (Alfabetização Científica) dos alunos por meio do engajamento destes em práticas 

dos domínios conceitual, epistêmico, social e material do conhecimento científico (FRANCO; 

MUNFORD, 2020; GRANDY; DUSCHL, 2007; KELLY; LICONA, 2018; SILVA; SASSERON, 

2021) 

Ao revisar as tendências da pesquisa em Ensino de Ciências entre os anos de 1994 e 2017, 

Lin et. al (2019) indicam que o EnCI se manteve como um tema relevante nas pesquisas publicadas 

em língua inglesa neste intervalo de tempo. No contexto nacional, a publicação de um número 

temático sobre o EnCI na Revista Brasileira de Pesquisa em Ensino de Ciências por Investigação, 

em 2018, e a realização do Encontro Nacional de Ensino de Ciências por Investigação, nos anos de 

2017 e 2020, nos indicam que essa abordagem didática também tem ganhado mais espaço nas 

pesquisas em nosso país. 

 Em termos de políticas públicas, essa abordagem é preconizada em documentos 

curriculares estadunidenses tais como o National Science Education Standards (NRC, 1996) e o 

Next Generation Science Standards (NGSS Lead States, 2013), ambos amplamente citados nas 

pesquisas acadêmicas sobre o EnCI. No Brasil, a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) 

reconhece que “a abordagem investigativa deve promover o protagonismo dos estudantes na 

aprendizagem e na aplicação dos processos, práticas e procedimentos a partir dos quais o 

conhecimento científico e tecnológico é produzido” (MEC, 2017, p. 551). Além disso, em nosso 

contexto mais imediato, o Currículo da Cidade: Saberes e Aprendizagens (SME, 2017), também 

apresenta o EnCI como abordagem didática a ser adotada nas aulas de Ciências Naturais nas escolas 

do município de São Paulo.   

As prescrições oriundas do campo acadêmico ou das políticas curriculares, porém, somente 

se concretizam a partir das transformações realizadas pelo professor, agente que, em última 

instância, é responsável por adotar esta ou aquela abordagem didática em suas aulas. Para melhor 

se compreender esse processo de transformação do currículo em suas várias dimensões, os 

professores, suas trajetórias formativas e práticas de sala de aula têm sido estudados a partir de 

diferentes enfoques. Há mais de vinte anos, Keys e Bryan (2001) estabeleceram quatro direções 

para a pesquisa sobre a formação de professores e o EnCI, quais sejam: (i) as concepções dos 
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professores sobre o EnCI; (ii) a base de conhecimentos docentes necessária para a implementação 

do EnCI; (iii) as práticas investigativas realizadas pelos professores e (iv) a aprendizagem dos 

alunos por meio dessa abordagem didática. 

Desde então, diversas pesquisas foram publicadas a respeito das concepções dos 

professores (e.g. CAPPS; CRAWFORD, 2013; IRELAND et. al, 2014; MCLAUGHLIN; 

MACFADDEN, 2014), mas também a respeito de suas crenças (e.g. HERRINGTON et. al, 2016; 

LOTTER; RUSHTON, SINGER, 2013) e autoeficácia (LOTTER et. al, 2016a; LOTTER et. al, 

2018). Outros estudos se debruçaram sobre a base de conhecimentos docente necessária para a 

adoção do EnCI, apontando os conhecimentos gerais e específicos que caracterizam essa 

abordagem (CRAWFORD; CAPPS, 2018; CAMPOS; SCARPA, 2018). As práticas investigativas 

realizadas ou planejadas pelos professores (e.g. DELCLAUX; SALTIEL, 2013; CARDOSO, 2018) 

e a aprendizagem propiciada pela adoção do EnCI (e.g. CAIRNS; AREEPATTAMANNIL, 2019; 

OLIVER, MCCONNEY; WOODS-MCONNEYY, 2021) também foram alvo de análise de 

diferentes pesquisas.  

Outras direções, além daquelas indicadas no estudo de Keys e Bryan (2001) também foram 

tomadas pelos pesquisadores, tais como os desafios e barreiras encontrados pelos professores na 

adoção do EnCI (e.g. SANTANA; FRANZOLIN, 2018; CAMPOS; SCARPA, 2018b). Mais 

recentemente, as pesquisas sobre a formação de professores e o EnCI também tem se voltado ao 

papel do professor nas articulações dessa abordagem didática com a aprendizagem para a justiça 

social (e.g. TAYLOR; LELLIOT, 2021) e as questões sócio científicas (e.g. COHEN; ZAFRANI, 

YARDEN, 2020). 

A despeito dessa diversidade de fenômenos estudados, poucos estudos, como o de Kang, 

Bianchini e Kelly (2013), tem se dedicado a compreender como os professores de fato aprendem 

sobre o EnCI. Assim, apesar de ter cursos de formação inicial ou continuada como contexto, a 

maior parte dos estudos publicados não analisa propriamente os processos pelos quais os 

professores aprendem sobre o EnCI, mas focam nos produtos, impactos e resultados de tais cursos. 

Em suas análises, os autores dessas pesquisas frequentemente partem de dados de questionários, 

testes e entrevistas aplicados antes e após os cursos de formação e comparam seus resultados de 

modo a observar mudanças em determinados parâmetros pré-estabelecidos. Além disso, tais 

pesquisas em geral concebem o professor como um implementador de currículo, de tal forma que 

o resultado do desempenho dos professores é interpretado a partir de uma perspectiva de déficit, e 
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não de valorização das práticas e dos conhecimentos construídos (GRAY; MCDONALD; 

STROUPE; 2021). 

Na contramão desses trabalhos, buscamos conceber os professores como agentes que 

transformam o currículo e que constroem oportunidades de aprendizagem docente sobre o EnCI 

em diversos contextos formativos, dentre eles os cursos de formação continuada. Ancorados em 

uma perspectiva sociocultural e situada, entendemos que a aprendizagem sobre o EnCI é construída 

socialmente por membros de um grupo por meio das interações discursivas entre seus participantes 

à medida em que eles se apropriam e transformam discursos e práticas relacionados a essa 

abordagem didática (KANG; BIANCHINI; KELLY, 2013). 

Além disso, entendemos que a aprendizagem docente se dá não pela reprodução de 

discursos oriundos do campo acadêmico e das políticas curriculares, mas por meio dos processos 

pelos quais tais discursos são interpretados e transformados à luz de outros conhecimentos e 

práticas dos professores (KELLY, 2006). Ao adotarmos essa mudança de foco em relação à 

tendência dominante na pesquisa, portanto, não nos interessa compreender os resultados dos cursos 

de formação, mas como os professores constroem oportunidades de aprendizagem sobre o EnCI a 

partir do estabelecimento de relações intertextuais e intercontextuais (CASTANHEIRA et. al, 

2001; BLOOME et. al, 2009; GREEN et. al, 2020b) e da adoção de determinadas posições em um 

grupo (GLAZIER, 2009; GREEN et. al 2020a). 

Por entendermos, com base em tais referenciais, que a aprendizagem não está situada na 

mente dos indivíduos, mas é distribuída entre os membros de comunidade, torna-se imperativo que 

tomemos as interações dos professores – entre si e com materiais instrucionais – como foco de 

nossas análises (KELLY, 2006). Ao fazê-lo, temos a possibilidade de compreender como cada 

grupo de professores constrói interacionalmente o que conta como EnCI à medida que observamos 

como agem e reagem uns aos outros, posicionando-se e sendo posicionados de diferentes formas 

(BLOOME et. al, 2004; GLAZIER, 2009; GREEN et. al, 2020a). Nesse sentido, queremos entender 

não apenas quais versões de EnCI são produzidas pelos professores, mas de que modo elas são 

construídas por meio da participação desses agentes em comunidades que compartilham normas e 

expectativas, papéis e responsabilidades e direitos e deveres, que, por sua vez, moldam o que é 

possível de se conhecer e construir coletivamente (FRANK; DIXON; GREEN, 1999; KELLY; 

GREEN, 2018). 

Situamos essa pesquisa, pois, na confluência de dois interesses. Em primeiro lugar, 
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desejamos contribuir com a área ao adotar um enfoque na construção coletiva de oportunidades de 

aprendizagem docente, o que requer que analisemos as interações discursivas entre os professores 

em eventos construídos por eles ao longo de um curso de formação continuada. Com isso, podemos 

ajudar a suprir uma lacuna na literatura da área, que tem se debruçado majoritariamente sobre o 

impacto dos programas de formação e que não tem se preocupado em descrever como os 

professores aprendem. Em segundo lugar, também desejamos lançar luz sobre os cursos de 

formação oferecidos aos professores da rede municipal de ensino de São Paulo em um momento 

em que eles se deparam com dois documentos curriculares de naturezas distintas – a BNCC e o 

Currículo da Cidade – que geram uma série de demandas em relação à adoção de uma abordagem 

investigativa em suas aulas. 

Neste sentido, a partir dos interesses supracitados e de nosso contato com os dados 

produzidos, emergiu a seguinte questão de pesquisa: como diferentes grupos de professores em 

formação continuada constroem oportunidades de aprendizagem sobre o EnCI em um contexto de 

reforma curricular? 

Com base nessa questão mais abrangente, ao longo de nossa análise foram formuladas 

outras duas questões específicas: 

1. Quais relações intertextuais e intercontextuais são propostas em cada grupo de 

professores e como elas apoiam a construção de oportunidades de aprendizagem 

docente sobre o EnCI nos eventos analisados? 

2. Como os professores de cada grupo negociam o posicionamento de seus membros 

e quais as consequências das posições ocupadas nos eventos analisados? 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

Dividimos este capítulo em duas seções principais. Na primeira seção, apresentamos uma 

breve revisão da literatura a respeito do EnCI e do papel dos professores nessa abordagem didática. 

Na segunda, revisamos três perspectivas de aprendizagem docente e exemplificamos os principais 

pressupostos de cada uma delas a partir da análise de três artigos selecionados. 

2.1 Ensino de Ciências por Investigação 

As primeiras tentativas de se incorporar elementos do processo de investigação científica 

em sala de aula ocorrem tão logo as ciências passam a se constituir como disciplina escolar. Tendo 

como embrião as ideias de Joseph Schawb e John Dewey, as concepções de EnCI articularam-se, 

ao longo da história, com os objetivos construídos para o ensino de ciências e o contexto 

sociopolítico no qual se concebia o tipo de cidadão que se desejava formar na escola (para uma 

revisão sobre essa temática, cf. DEBOER, 2006). Assim, se nas ideias de Schwab, por exemplo, a 

adoção de uma abordagem investigativa tinha com fim último a prosperidade da nação por meio 

da formação científica (DEBOER, 2006), hoje defende-se que o EnCI esteja articulado às questões 

sóciocientíficas (COHEN; ZAFRANI; YARDEN, 2020) e contribua com a promoção da justiça 

social ao ampliar as possibilidades de participação e de sucesso nas ciências (TAYLOR; 

LELLIOTT, 2021).  

Apesar de não haver uma definição consensual sobre o que seria o EnCI, diversos 

pesquisadores parecem concordar que essa abordagem didática tem em seu cerne a resolução de 

uma questão de investigação por meio do engajamento dos alunos em práticas características das 

ciências a partir da adoção de diversas estratégias didáticas (DUSCHL, 2008; KELLY, 2014; 

SASSERON, 2015; SCARPA; SASSERON; SILVA, 2017). Ao enquadrar o EnCI como uma 

abordagem didática, e não como uma estratégia ou metodologia ensino, Sasseron (2015) destaca 

que a realização de aulas investigativas não está condicionada a estratégias didáticas específicas, 

sendo possível que o professor organize o trabalho em sala de aula de diferentes formas. Assim, ao 

não se limitar à realização de experimentos ou atividades práticas, por exemplo, essa abordagem 

permite que o professor lance mão de uma pluralidade de estratégias para atender os diferentes 

objetivos formativos de seu campo disciplinar e de seu contexto de atuação (SCARPA; SILVA, 

2013). 

Por promover a participação dos alunos em práticas de produção do conhecimento, essa 
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abordagem tem sido defendida, diversos pesquisadores têm apontado o potencial dessa abordagem 

didática em promover a formação de cidadãos alfabetizados cientificamente (e.g. SASSERON, 

2015; KELLY; LICONA, 2018; SILVA; GEROLIN; TRIVELATO, 2018). Entretanto, 

considerando a natureza polissêmica da AC (SASSERON; CARVALHO, 2011), apresentamos 

algumas discussões recentes em torno desse construto e de sua relação com o EnCI. 

2.1.1 Alfabetização científica e os domínios do conhecimento 

Partindo de listas propostas em diferentes trabalhos, Sasseron e Carvalho (2011) 

sintetizaram elementos comuns a diferentes perspectivas de AC e propuseram sua organização em 

três eixos estruturantes: (i) a compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos científicos 

fundamentais; (ii) a compreensão acerca da natureza das ciências e dos fatores éticos e políticos 

que circundam sua prática; e (iii) o entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, 

sociedade e ambiente. 

Em produção recente, Silva e Sasseron (2021) revisitam essa proposta e articulam-nas às 

discussões a respeito dos domínios do conhecimento (cf. DUSCHL, 2008) ao defender que, em 

sala de aula, o desenvolvimento da alfabetização científica requer o engajamento dos alunos nos 

domínios conceitual, social, epistêmico e material do conhecimento científico (DUSCHL, 2008; 

STROUPE, 2015). Assim, as autoras atualizam a concepção dos eixos propostos anteriormente a 

partir de sua integração a tais domínios. De acordo com elas, o primeiro dos eixos da AC está 

associado ao domínio conceitual, que se refere aos aspectos conceituais e cognitivos do raciocínio 

científico (DUSCHL, 2008). O segundo eixo, por sua vez, está relacionado ao domínio epistêmico, 

que se refere ao modo como o qual o conhecimento é proposto, comunicado, avaliado e legitimado 

(DUSCHL, 2008); ao domínio material, relacionado aos diferentes instrumentos de coleta de dados 

e às formas de representar os resultados (STROUPE, 2015); e ao domínio social, que se refere aos 

diferentes contextos e processos que influenciam como o conhecimento é produzido e comunicado 

(DUSCHL, 2008). Finalmente, as autoras defendem que o terceiro eixo da AC está ligado aos 

domínios conceitual, epistêmico e social do conhecimento. 

Embora Silva e Sasseron (2021) reconheçam que tais domínios possam ser trabalhados a 

partir de diferentes abordagens didáticas, ponderam que nem todas permitem sua mobilização de 

maneira articulada. Neste contexto, conforme já defendido por outros autores (e.g. GRANDY; 

DUSCHL, 2007), o EnCI pode propiciar maior harmonia no trabalho com tais domínios em sala 

de aula, em contraste com abordagens, tais como as aulas expositivas, que frequentemente focam 



29 

 

quase que exclusivamente no domínio conceitual. 

Ao analisar como uma professora dos anos iniciais e seus alunos começaram a se aproximar 

de uma abordagem investigativa em sala de aula, Franco e Munford (2020) mostraram como essa 

turma mobilizou conhecimentos do domínio conceitual para se engajar em práticas dos domínios 

epistêmico e social, ao mesmo tempo em que se engajou em práticas dos domínios epistêmico e 

social para construir conhecimentos do domínio social. Com base em tais resultados empíricos, 

portanto, os autores corroboram as discussões teóricas que destacam a potencialidade dessa 

abordagem didática como uma alternativa para se evitar que as dimensões do conhecimento sejam 

trabalhadas em sala de aula de forma desconectada. 

2.1.2 Práticas epistêmicas do EnCI 

Apesar de algumas abordagens do EnCI serem pautadas nas etapas do método científico ou 

em listas de práticas científicas, Kelly e Licona (2018) defendem que, dadas as características das 

práticas pelas quais as pessoas produzem conhecimento – interacionais, contextuais, intertextuais 

e consequenciais –, não é possível definir, a priori, um conjunto taxativo de práticas para a educação 

científica. Por meio da noção de práticas epistêmicas, forjada pelos autores a partir de estudos 

etnográficos de diferentes contextos acadêmicos, Kelly e Licona (2018) propõem uma mudança de 

perspectiva que envolve considerar o que conta como conhecimento, raciocínio, justificativa e 

formas de representação em situações escolares, em vez de se adotar uma postura prescritiva em 

relação a como o conhecimento deveria ser construído em sala de aula. 

 Para esses autores, “práticas epistêmicas são as formas socialmente organizadas e 

interacionalmente realizadas pelas quais os membros de um grupo propõem, comunicam, avaliam 

e legitimam conhecimento” (KELLY; LICONA, p. 140, tradução nossa). Nessa visão, a 

aprendizagem de ciências está intimamente ligada à participação nas práticas epistêmicas, pois é 

por meio delas que os alunos são introduzidos às formas de pensar e de se resolver problemas que 

caracterizam a ciência. 

Nessa proposta, o EnCI é caracterizado por práticas epistêmicas comuns a outras 

abordagens de ensino e objetivos pedagógicos, como os da Engenharia e das questões sócio 

científicas, além de outras práticas específicas aos propósitos de uma investigação. No Quadro 1, 

extraído de Kelly e Licona (2018), reproduzimos alguns exemplos de práticas dessas abordagens. 

Entretanto, em consonância com a visão dos autores, ressaltamos que essa apresentação não 

pretende ser exaustiva, mas somente ilustrar algumas das possibilidades de práticas epistêmicas. 
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Quadro 1. Exemplos de práticas epistêmicas em três abordagens de ensino. 

Abordagem 

disciplinar: 

Ensino de Ciências por 

Investigação 

Engenharia Questões sóciocientíficas 

Práticas epistêmicas: 

Propor 

Propor questões científicas 

Desenhar investigações 

científicas para responder 

questões 

Fazer observações 

Construir e refinar modelos 

Identificar problemas 

Considerar problemas em 

seus contextos 

Aplicar o raciocínio e os 

conceitos científicos 

Aplicar o raciocínio 

matemático 

Persistir e aprender com o 

erro 

Utilizar o pensamento 

sistêmico 

Propor questões – científicas, 

econômicas, morais, 

religiosas, ecológicas 

Desenhar investigações para 

responder questões 

Equilibrar múltiplas linhas de 

raciocínio 

Construir refutações 

Comunicar 

Desenvolver uma linha de 

raciocínio científica 

Fornecer justificativas 

embasadas em 

conhecimento disciplinar 

Escrever uma explicação 

científica (relatório de 

laboratório) 

Comunicar uma explicação 

científica verbal 

Construir uma explicação 

científica baseada em 

evidências  

Comunicar efetivamente no 

trabalho em grupo 

Justificar designs no projeto 

considerando-se as 

limitações 

Comunicar ao cliente 

Construir evidências baseadas 

nas investigações 

Tomar uma posição 

Construir (múltiplos) 

argumentos baseados em 

evidências e no raciocínio 

Apresentar argumentos 

Engajar em debates ou role 

play 

Avaliar 

Avaliar os méritos de uma 

afirmação científica, 

evidência ou modelo 

Avaliar uma linha de 

raciocínio 

Avaliar uma explicação 

científica 

Considerar explicações 

alternativas 

Ponderar os critérios 

estabelecidos e as 

restrições impostas 

Utilizar dados na tomada de 

decisão 

Valorizar as necessidades do 

cliente e as restrições 

 

Avaliar os méritos de uma 

afirmação científica 

Avaliar evidência (o que 

conta como evidencia – 

moral, ética, científica, 

etc.) 

Avaliar argumentos de forma 

holística 

Legitimar 

Construir consenso em grupo 

para explicações 

cientificamente sólidas 

Atribuir valor à explicação 

que mais se aproxima das 

teorias científicas 

existentes 

Reconhecer o conhecimento 

por uma comunidade 

epistêmica relevante 

Considerar implicações das 

soluções adotadas 

Tomar decisões baseadas em 

evidências 

Reconhecer a avaliação de 

uma tecnologia por parte 

dos clientes 

Construir consenso ou aceitar 

o argumento mais 

convincente 

Reconhecer o valor das 

posições tomadas em um 

debate 

Fonte: Kelly e Licona (2018), tradução nossa. 

Para Kelly e Licona (2018), as práticas epistêmicas possuem quatro características 

importantes. Em primeiro lugar, elas são interacionais, isto é, construídas pelas interações 

momento a momento entre as pessoas. Em segundo, elas são contextuais, portanto situadas em 

normas culturais e práticas sociais negociadas entre os membros de uma comunidade. Em terceiro 
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lugar, elas são intertextuais, sendo comunicadas por meio de referências a diferentes símbolos e 

discursos. Por fim, elas são consequenciais, o que quer dizer que tais práticas geram consequências 

em relação ao que conta como conhecimento em um dado grupo e, portanto, também produzem 

relações de poder. 

Ao favorecer a constituição de uma comunidade que se engaja na resolução de uma questão 

de investigação por meio do engajamento em diferentes práticas de proposição, comunicação, 

avaliação e legitimação do conhecimento, como aquelas exemplificadas no Quadro 1, entende-se 

que o EnCI possa promover a mobilização dos quatro domínios conhecimento científico, 

contribuindo com a alfabetização científica dos alunos (KELLY; LICONA, 2018; SILVA; 

SASSERON, 2021). 

2.1.3 O Ciclo Investigativo  

A despeito da ênfase nas práticas epistêmicas que acabamos de apresentar, muitas propostas 

de EnCI relatadas na literatura acadêmica estruturam essa abordagem em fases que, a depender da 

proposta, podem ser menos ou mais flexíveis, tais como o modelo instrucional dos 5Es (BYBEE 

et al., 2006) e o Ciclo de Indagação (ARANGO; CHAVES; FEINSINGER, 2009). Nesta seção, 

exploraremos o Ciclo Investigativo proposto por Pedaste e colaboradores (2015) a partir de uma 

revisão da literatura sobre o tema, razão pela qual, ao discorrer sobre ele, podemos explorar 

elementos comuns a diversas propostas. Além disso, optamos por destacá-lo considerando sua 

importância em nosso contexto de pesquisa, como exploraremos na seção 4.3. 

Como mostra a Figura 2, o Ciclo Investigativo é caracterizado por cinco fases e nove 

subfases. A fase de Orientação2, a partir da qual o ciclo se inicia, está relacionada à motivação e 

ao engajamento dos alunos. Por meio de diferentes estratégias, tais como a exibição de notícias, a 

exploração de um acontecimento na comunidade local, a proposição de perguntas, a contação de 

histórias, dentre outras, o professor pode mobilizar a atenção dos alunos para a temática mais ampla 

sobre a qual incide a questão norteadora da investigação. Além disso, os conhecimentos prévios 

dos alunos podem ser mobilizados neste primeiro momento. 

Seguida a essa fase inicial encontra-se a Conceitualização, na qual a questão de 

investigação é proposta pelo professor ou pelos estudantes (Questionamento) e, quando necessário, 

 
2 Considerando a importância que as fases do ciclo terão no decorrer deste trabalho e o fato de que seus nomes também 

se referem a substantivos comuns, empregaremos iniciais maiúsculas ao nos referirmos a elas daqui em diante. Nesta 

primeira apresentação, destacamos as fases em negrito e as subfases em itálico.   
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é seguida da Formulação de hipóteses e de previsões em relação a ela. Nesta fase, o professor pode 

avaliar as questões e hipóteses formuladas pelos alunos, solicitar informações teóricas ou empíricas 

que as sustentem ou mesmo estimular que diferentes grupos avaliem as hipóteses formuladas pelos 

colegas. 

Figura 2. Representação do Ciclo Investigativo 

 

Fonte: Pedaste et. al, 2015. Tradução nossa. 

Os processos de planejamento da investigação, de geração e de interpretação de dados que 

possam responder a questão norteadora são agrupados na fase de Investigação. Caso os alunos 

tenham formulado uma hipótese na fase de Conceitualização, elas devem ser testadas por meio de 

experimentos (Experimentação). Do contrário, os alunos passam à subfase de Exploração, na 

qual uma gama de estratégias pode ser utilizada tanto para a geração de dados como para a 

utilização de dados já produzidos em outras instâncias: pesquisas em fontes confiáveis na internet 

em livros, entrevistas com profissionais ou membros da comunidade, consulta a banco de dados, 

jogos planejados pelo professor, observação e descrição de seres vivos, análise de fontes primárias 

da história da ciência, entre outros. Em geral, esta etapa envolve a produção de diferentes formas 

de representações dos dados (textos, tabelas, imagens, gráficos, esquemas) pelos alunos. 
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Ao engajarem-se na Investigação, os alunos e o professor podem perceber que, do modo 

como a pergunta de investigação foi formulada, ela não pode ser respondida. Ou, ainda, que dos 

dados disponíveis emergiram outros padrões interessantes requerem novas análises. Em ambos os 

cenários, o retorno à fase de Conceitualização pode ser realizado para a formulação de novas 

questões e hipóteses ou para o refinamento daquelas feitas anteriormente. Neste sentido, o Ciclo 

Investigativo não é rígido e linear, mas prevê um movimento de retorno e avanço em suas fases 

sempre que isso se faça necessário. Essa fluidez, que nem sempre se faz tão clara, dada a 

representação linear adotada pelos autores que o propõem, favorece que as diferentes fases se 

constituam como oportunidades de avaliação e legitimação de critérios epistêmicos do que conta 

como uma boa pergunta de investigação, como dados e como evidências para uma dada 

comunidade. 

A partir da interpretação dos dados, o ciclo se encaminha para a fase de Conclusão, na qual 

se enunciam as respostas à questão norteadora da investigação. Espera-se, neste momento, que os 

alunos sejam capazes de explicar padrões, justificar conclusões e estabelecer relações entre seus 

dados e as teorias científicas que explicam os fenômenos estudados. A geração de novas questões 

de investigação ou o estabelecimento de conexões com outros cenários e fenômenos não estudados 

também são desdobramentos possíveis desta fase. 

Perpassa todo o ciclo investigativo a fase de Discussão, que subsume os processos de 

Comunicação e Reflexão. Assim, em cada uma das fases é esperado que os alunos compartilhem 

suas perspectivas com os colegas, engajem-se na avaliação das explicações oferecidas por eles, 

justifiquem suas premissas com base em conhecimentos disciplinares, construam consensos em 

grupo, e produzam textos, tabelas, gráficos e outras formas de representação de dados para serem 

comunicados para a classe (KELLY; LICONA, 2018). A critério do professor, podem ser 

exploradas diferentes formas de comunicação de dados que são características das comunidades 

científicas, como exposições orais, relatórios e resumos, além de outros formatos mais típicos da 

cultura escolar ou da divulgação científica, tais como cartazes, folders, podcasts, vídeos ou 

seminários. A partir da realidade de cada sala de aula, é na confluência das práticas científicas com 

as características da comunidade escolar, isto é, em sua hibridação (SCARPA, 2009), que a 

comunicação ganha sentido como uma prática que reflete os valores, normas e expectativas daquela 

comunidade epistêmica. 

A Reflexão, por sua vez, permite que o grupo discuta tanto sobre aspectos mais situados, 
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como os procedimentos adotados no curso da investigação, as dúvidas que emergiram, as mudanças 

de posicionamento ao longo das aulas e os conhecimentos construídos, como também desenvolvam 

reflexões mais amplas que permitam o estabelecimento de relações entre as práticas desenvolvidas 

em sala de aula com a ciência realizada por profissionais, resguardadas suas especificidades. Além 

disso, nessa fase, que perpassa todas as demais, podem se estabelecer relações entre os 

conhecimentos científicos construídos pelos alunos e outras discussões que englobem as dimensões 

das relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Deste modo, propicia-se que os alunos 

atribuam sentido ao conhecimento científico e, ainda, que percebam as limitações de se considerar 

apenas este aporte para a resolução dos complexos problemas sociais com os quais nos deparamos. 

2.1.4 Considerações acerca da adoção dessa abordagem didática 

Até aqui, recorremos à literatura para situar o EnCI como uma abordagem didática que, ao 

favorecer o engajamento em práticas epistêmicas, mobiliza o trabalho com as quatro dimensões do 

conhecimento científico e, com isso, propicia a alfabetização científica dos estudantes 

(SASSERON, 2015; KELLY; LICONA, 2018; SILVA; SASSERON, 2021). Além disso, 

considerando que muitas propostas estruturam essa abordagem na forma de fases, descrevemos o 

Ciclo Investigativo (PEDASTE et al., 2015) por entendermos que essa proposta apresenta um 

potencial de síntese da literatura sobre as diferentes formas de se organizar o EnCI em sala de aula. 

A título de conclusão, apresentamos a seguir algumas considerações importantes que têm sido 

discutidas pelos pesquisadores a respeito dessa abordagem didática. 

Em primeiro lugar, embora o EnCI seja uma abordagem didática preconizada em 

documentos curriculares de diferentes países e bastante valorizada na pesquisa acadêmica, diversos 

pesquisadores apontam para a necessidade de que sua defesa seja feita com mais cautela, não 

enquadrando o EnCI como uma panaceia que resolverá todos os problemas da educação científica. 

Munford e Lima (2007), por exemplo, defendem que enquanto alguns temas podem ser bem 

desenvolvidos por meio de uma abordagem investigativa, outros requerem formas alternativas de 

trabalho. Hodson (2014), por sua vez, critica a tendência dos pesquisadores da área em 

considerarem que o engajamento dos alunos em investigações é suficiente para que se atinjam os 

diferentes objetivos do ensino de ciências. Para esse autor, os quatro grandes objetivos dessa área 

– organizados por ele como aprender ciências, aprender a fazer ciências, apender sobre ciências 

e aprender a abordar questões sóciocientíficas – requerem a adoção de diferentes abordagens 

didáticas, uma vez que nenhuma delas é capaz de favorecer a aprendizagem em relação a esses 
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quatro objetivos. 

Assim, apesar de termos apresentado uma visão do EnCI como promotor da articulação 

entre os quatro domínios do conhecimento, é importante reconhecer que cada um desses domínios 

é vasto e complexo (SILVA; SASSERON, 2021). Ao passo que essa abordagem pode ser útil para 

se trabalhar algumas questões de NdC (Natureza da Ciência), como o papel da observação ou a 

importância dos grupos controle, por exemplo, outras questões, tais como os vieses de raça e gênero 

na produção do conhecimento científico, talvez sejam mais adequadamente trabalhadas por meio 

de casos históricos e contemporâneos do que pelo EnCI (ALLCHIN, 2013). Desse modo, apesar 

de o EnCI ter o potencial de mobilizar os diferentes domínios do conhecimento científico, talvez 

nem todos os aspectos de cada um deles sejam igualmente bem trabalhados por meio dessa 

abordagem, o que implica reconhecer que a formação de cidadãos alfabetizados cientificamente 

requer a adoção de outras abordagens didáticas. 

Em segundo lugar, embora o EnCI não possa responder isoladamente por todas as 

demandas da educação científica, a aprendizagem propiciada por meio dessa abordagem, ao ser 

entendida na lógica da participação em discursos e práticas ao longo do tempo, requer que os alunos 

tenham oportunidade de se engajar em atividades investigativas com certa regularidade ao longo 

da escolarização, tal como afirma Kelly (2014): 

“[…] aprender o conhecimento conceitual, os critérios epistêmicos e as práticas sociais 

dos domínios científicos ao longo do tempo pode requerer uma coordenação vertical (entre 

anos escolares ao longo do tempo) e horizontal (entre disciplinas de um mesmo ano 

escolar) no currículo” (p. 42) 

Em sua tese de doutorado, Fonseca (2017) mostrou como uma turma de alunos se apropriou 

de diferentes práticas científicas ao longo dos três primeiros anos do ensino fundamental. Em seus 

resultados, a autora explicita, por exemplo, como o engajamento dos alunos em práticas de 

observação foi diferente ao longo dos anos: enquanto no primeiro ano do estudo a professora 

precisou dirigir a observação dos alunos por meio de orientações específicas e da contraposição 

entre ciência e imaginação, no terceiro ano ela não precisou orientar os alunos a respeito de como 

realizar a observação de um besouro, na qual os alunos buscavam descobrir se ele era macho ou 

fêmea. Assim, essas evidências apontam na mesma direção do argumento de Kelly (2014), 

ressaltando a importância de um engajamento sustentado em práticas epistêmicas do EnCI ao longo 

do tempo para a aprendizagem dos alunos. 

Em terceiro lugar, como aponta Kelly (2014), os educadores não podem partir da premissa 

que os alunos induzam conceitos científicos complexos a partir da exploração de fenômenos 
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empíricos. Assim, a aprendizagem por meio do EnCI requer que os alunos se engajem em práticas 

e discursos científicos na presença de pares mais experientes, tais como seus professores – o que 

também foi evidenciado no já mencionado trabalho de Fonseca (2017). Embora o professor assuma 

um papel diferente daquele tradicionalmente ocupado em aulas expositivas, o EnCI não se 

caracteriza como uma abordagem na qual os alunos trabalham independentemente, sem nenhum 

tipo de suporte por parte do professor. Cabe ao professor, portanto, como par mais experiente, o 

papel de “propositor de problemas, orientador de análises e fomentador de discussões” 

(SASSERON, 2015, p. 59). 

Por fim, chamamos atenção para o fato de que, embora muitas propostas de EnCI estruturem 

essa abordagem didática a partir de fases ou etapas, tais como o Ciclo Investigativo (PEDASTE et. 

al, 2015), outros pesquisadores têm defendido que a construção de uma lógica investigativa nas 

aulas de ciências prescinda de tais estruturas, sendo mais importante garantir a construção de 

oportunidades de engajamento dos alunos nos diferentes domínios do conhecimento científico do 

que a participação em uma dada estrutura de etapas pré definidas (FRANCO; MUNFORD, 2020). 
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2.2 Aprendizagem docente 

A natureza do fenômeno da aprendizagem, por si só, tem sido alvo de inúmeros debates no 

campo educacional ao longo das últimas décadas. Quando tal questão se coloca no campo da 

formação de professores, sua complexidade acentua-se à medida em que as tentativas definir tal 

fenômeno frequentemente evocam concepções diversas sobre o que é ser um bom professor de uma 

dada disciplina, em quais espaços ocorre a aprendizagem docente e qual a relação desta com a 

prática pedagógica e com a aprendizagem dos estudantes. 

No âmbito da pesquisa acadêmica, a adoção de uma dada concepção de aprendizagem 

docente relaciona-se intimamente ao potencial expressivo (STRIKE, 1974) de uma lógica de 

pesquisa, ou, posto de outro modo, com o que é possível de se perguntar e de se conhecer a partir 

dela.  

Nesta seção, revisamos, embasados na classificação proposta por Russ, Sherin e Sherin 

(2016), três diferentes perspectivas da pesquisa em formação de professores: a abordagem de 

proceso-produto, a cognitivista, e a sociocultural/situada. Ao apresentar cada uma delas, 

procuramos explorar de que modo seus pressupostos foram ou têm sido aplicados nas pesquisas 

que se debruçam sobre programas de formação de professores que visam a aprendizagem docente 

sobre o EnCI. Entretanto, não objetivamos realizar uma revisão abrangente dos artigos que versam 

sobre essa temática, uma vez que nosso interesse, neste ponto, repousa mais sobre as diferentes 

noções de aprendizagem docente e em suas implicações para a pesquisa e menos sobre os resultados 

obtidos por elas. A título de conclusão, ao fim da seção exploramos, em maior nível de detalhe, 

como os pressupostos de cada uma dessas abordagens se materializou em três pesquisas 

selecionadas. 

2.2.1 Abordagem de processo-produto 

A abordagem de processo-produto, predominante nas décadas de 1970 e 1980, concebe 

a aprendizagem docente na chave da aquisição de habilidades genéricas que podem ser replicadas 

em diversos contextos, independentemente de particularidades como os territórios dos quais 

escolas fazem parte, o perfil dos alunos, os objetivos formativos e, em alguns casos, as disciplinas 

ministradas (RUSS; SHERIN; SHERIN, 2016). 

Nessa perspectiva, aposta-se que as habilidades de cunho geral desenvolvidas em cursos de 

formação inicial e continuada são transferidas para a sala de aula e se materializam nas ações dos 
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professores, como se observa na introdução de uma meta-análise das práticas docentes associadas 

à adoção de estratégias investigativas: 

“Uma vez que o comportamento de sala de aula desejado foi identificado – um estilo de 

ensino investigativo – a próxima etapa era determinar os procedimentos de formação de 

professores que poderiam produzir esse comportamento. [...]” (SWEITZER; 

ANDERSON, 1983, p. 454, tradução e grifos nossos). 

Assim, tal concepção de aprendizagem e a abordagem de pesquisa que dela deriva 

preocupa-se, sobretudo, com as ações individuais dos professores que poderiam produzir melhores 

resultados em sala de aula – como, por exemplo, ficar em silêncio por alguns segundos após fazer 

uma pergunta aos alunos, dando oportunidade para que eles pensam em respondam, em vez de 

oferecer a reposta correta imediatamente. Nessa perspectiva, portanto, a aprendizagem docente é 

mensurada a partir de mudanças observáveis nas ações ou no comportamento dos professores após 

a participação em cursos de formação, em geral de curta duração (RUSS; SHERIN; SHERIN, 

2016).   

Nesse contexto, emergem diferentes sistemas de categorias que passaram a ser adotados 

com o objetivo de se observar o comportamento dos professores em sala de aula, como o Sistema 

de Análise da Interação de Flanders, amplamente utilizado em estudos sobre a efetividade dos 

professores de Ciências (cf. EVANS, 1970). Em algumas pesquisas, tais sistemas são utilizados 

para argumentar, ainda, que determinadas ações ou comportamentos dos professores estão 

diretamente ligados a melhores resultados de aprendizagem dos alunos. 

No estudo conduzido por Wright e Nuthall (1970), por exemplo, os autores concluem que 

a aprendizagem dos alunos em aulas experimentais de ciências foi maior nas situações em que os 

professores apresentaram questões mais diretas/fechadas aos alunos; agradeceram as questões 

feitas por eles; revisaram o conteúdo ao fim das aulas; e redirecionaram as questões para diferentes 

alunos, favorecendo sua participação.  

 Entretanto, as limitações das pesquisas baseadas na observação do comportamento dos 

professores já eram apontadas nessa época. No primeiro anuário da então Association for the 

Education of Teachers of Science (hoje The Association for Science Teacher Education), Balzer, 

et. al (1973), a partir de uma revisão de 71 artigos, problematizavam, dentre outras coisas: 

• a falta de uma definição precisa para o que se constituiria como um “sistema de 

categorias”; 

• a necessidade de os pesquisadores apresentarem fundamentação teórica adequada 

para a construção dos instrumentos de pesquisa; 
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• as frequentes adaptações em sistemas já existentes em detrimento da criação de 

outros mais adequados a cada pesquisa;  

• a ausência de um formato para se reportar dados descritivos, dificultando-se as 

comparações entre estudos; 

• a escassez de instrumentos voltados para se analisar questões relativas ao EnCI e à 

Natureza da Ciência; 

• a necessidade de as pesquisas não se limitarem à observação do comportamento 

verbal, mas incluirem também análises das expressões faciais, gestos, entonação e 

volume da voz, gestos e relações espaciais. 

Além dessas e outras questões relacionadas à pesquisa acadêmica norteada pela abordagem 

de processo-produto, passou-se a questionar, também, algumas das premissas que sustentavam os 

cursos de formação ancordados nessa mesma lógica, como o fato de as habilidades ensinadas aos 

professores serem consideradas genéricas (independentes dos contextos de atuação) e estáveis ao 

longo do tempo (RUSS; SHERIN; SHERIN, 2016).  Ao mesmo tempo, com a emergência dos 

modelos cognitivistas, a abordagem de processo-produto foi paulatinamente dando espaço à 

perspectivas mais focadas no conhecimento dos professores. 

2.2.2. Abordagem cognitivista 

A abordagem cognitivista é caracterizada pelo foco nas estruturas e representações 

mentais dos professores. Assim, a enfase daqueles que se orientam por essa perspectiva geralmente 

recai sobre as categorias de conhecimento, as concepções, as crenças e as atitudes dos profressores 

(RUSS; SHERIN; SHERIN, 2016). Nesse sentido, em contraste com a abordagem de processo-

produto, na qual a expertise docente era observável no nível das ações individuais em sala de aula, 

na perspectiva cognitivista ela reside na mente dos professores (KELLY, 2006) . 

Além disso, enquanto a abordagem de processo-produto enfatizava o caráter genérico das 

ações que deveriam ser aprendidas pelos professores, na abordagem cognitivista passa-se a 

ressaltar o caráter domínio específico do conhecimento docente (RUSS; SHERIN; SHERIN, 2016). 

Nesse contexto, populariza-se o construto do PCK3 (Conhecimento Pedagógico do Conteúdo), que, 

após ter sido inicialmente proposto na base de conhecimentos profissionais engendrada por 

 
3 Devido a sua ampla utilização, optamos por não traduzir a sigla PCK, embora alguns pesquisadores brasileiros 

prefiram o uso de CPC. O mesmo raciocínio foi empregado para a manutenção da sigla RCM conforme o original em 

inglês. 
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Shulman (SHULMAN, 1986), vem sofrendo diversas modificações ao longo do tempo, sendo o 

RCM (Modelo Consensual Refinado), proposto por CARLSON et. al, 2019, sua versão mais 

recente para o Ensino de Ciências.  

Figura 3. Representação do Modelo Consensual Refinado do PCK Para o Ensino de Ciências 

 
Fonte: Hume et al. (2019). 

 

Simplificadamente, o PCK pode ser entendido como um conhecimento específico a respeito 

das formas mais efetivas de de ensinar um determinado conteúdo de modo a torná-lo compreensível 

aos alunos (SHULMAN, 1986). Implica, portanto, em um conhecimento a respeito das estratégias 

didáticas consideradas mais efetivas e das concepções que os alunos carregam sobre diversos temas 

frequentemente ensinados na escola.  

Muitas décadas depois de sua proposição, porém, ainda não há consenso estabelecido a 

resperito do “tamanho do grão” do PCK (CHAN; HUME, 2019). Ou seja, se ele é mais amplo, 

como o PCK de Botânica, ou mais específico, havendo um PCK de Anatomia Vegetal e outro de 

Metabolismo Vegetal, por exemplo. A despeito dessas discussões, porém, os pesquisadores 

parecem concordar que, apesar do foco disciplinar do construto do PCK, ele se relaciona com outras 

categorias de conhecimento mais gerais, como o conhecimento dos alunos, do contexto, 

pedagógico e de avaliação, embora a relação entre essas categorias varie entre diferentes autores 
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(para uma revisão dos modelos anteriores ao RCM, cf. FERNANDEZ, 2015).  

Ainda que a discussão acerca das diferentes categorias de conhecimento profissional e de 

sua relação com o PCK extrapolem os objetivos dessa seção, importa destacar, tendo como base o 

RCM (CARLSON et. al, 2019), reproduzido na Figura 3, a centralidade do raciocínio pedagógico 

individual neste modelo, evidenciado pela representação de um professor no círculo mais interno 

da figura. Ainda que se reconheça o pertencimento do professor a uma comunidade de especialistas, 

observado na dimensão do PCK coletivo (cPCK), o cerne do PCK parece consistir no raciocínio 

pedagógico no nível individual, sendo, portanto, um atributo de cada professor. 

Como se evidencia pela proposição recente do RCM, o PCK tem sido extensamente 

utilizado por pesquisadores desde sua proposição original4. No âmbito do EnCI, Capps e Crawford 

(2018) propuseram, com base na base de conhecimento de Shulman (1986), um modelo que 

representa aspectos da cognição dos professores que devem ser mobilizados para se engajar os 

alunos em práticas científicas. De acordo com essa proposta, reproduzida na Figura 4, os 

professores devem mobilizar quatro diferentes categorias de conhecimento: o conhecimento da 

disciplina, o conhecimento das práticas científicas, o conhecimento sobre Natureza da Ciência e o 

conhecimento pedagógico. 

Campos e Scarpa (2018), por outro lado, ao analisar produções reflexivas de licenciandos 

de uma disciplina pautada no planejamento de sequências didáticas investigativas, identificaram a 

mobilização de quatro categorias de conhecimentos profissionais, também pautadas na base de 

Shulman (1986): conhecimento do tema (incluindo aqui o conhecimento sobre o EnCI), 

conhecimento pedagógico, conhecimento dos aprendizes e conhecimento do contexto.  

Figura 4. Aspectos da cognição dos professores associados ao engajamento dos alunos em práticas científicas 

 

 
4 A despeito da popularidade desse referencial, outros pesquisadores têm questionado a existência de um PCK de 

práticas científicas. Para uma discussão a esse respeito, cf. Ibraim e Justi (2019). 
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Fonte: Capps e Crawford, 2018. 

Além desses dois estudos, ancorados mais diretamente no PCK ou na base de 

conhecimentos de Shulman (1986), grande parte da produção acadêmica sobre a formação de 

professores e o EnCI apresenta um viés cognitivista ao analisar representações mentais tais como 

as crenças (FURTAK; ALONZO, 2010; LOTTER; RUSHTON, SINGER, 2013; HERRINGTON 

et. al, 2016; MCKEOWN et. al, 2016), as concepções (KAZEMPOUR, 2009; LOTTER et. al, 

2007; CAPPS; CRAWFORD, 2013; SANTANA; FRANZOLIN, 2018; DALVI; SILVA 

MANGIANTE, 2021) e a autoeficácia (POWELL-MOMAN; BROWN-SCHILD, 2011, LOTTER 

et. al, 2016a, 2018) dos professores. 

Em comum, os estudos que citamos, além de apresentarem análises ancordadas em 

pressupostos cognitivistas, frequentemente assumem uma perspectiva de déficit em relação ao 

conhecimento dos professores. Em recente revisão da literatura de formação de professores de 

ciências entre os anos de 2008 e 2020, Gray, McDonald e Stroupe (2021) relatam que a maior parte 

dos trabalhos publicados podem ser classificados nessa categoria (cognitivista e de déficit). De 

acordo com esses autores, são seis as características desses trabalhos: 

Característica 1: Todas unidades de análise localizam-se na cabeça do professor em 

formação (conhecimento). 

Característica 2: A coleta e a análise dos dados focam em comparar o conhecimento e as 

respostas dos professores com resultados preestabelecidos pelos pesquisadores. 

Característica 3: Os autores argumentam que há uma pré-requisito mínimo de 

conhecimento que os professores precisam adquirir para serem bem sucedidos em suas 

práticas. 

Característica 4: Os autores relacionam a aquisição de conhecimento ‘correto’ 

estabelecido pelos pesquisadores com melhores resultados no ensino e na aprendizagem. 

Característica 5: Os autores discutem a aprendizagem dos professores considerando se 

eles atingiram ou não os critérios de conhecimento estabelecidos pelos pesquisadores. 

Característica 6: Os pesquisadores apontam para a necessidade de novas oportunidades 

para que os professores em formação adquiram mais conhecimentos e assim atinjam os 

parâmetros preestabelecidos. 

(GRAY; MCDONALD; STROUPE, 2021, p. 21, tradução nossa) 

Além de se apresentarem algumas ou todas as características de uma perspectiva de déficit, 

diversos dos estudos citados apresentam uma lógica de pesquisa de melhoria de atributo 

(BLOOME et. al, 2003), representada na figura a seguir5. Ou seja, tais estudos ancoram-se em 

metodologias que buscam analisar, por meio da comparação de entrevistas, testes, observações em 

sala de aula e/ou produções escritas realizados em diferentes momentos, em geral antes e após a 

 
5 Originalmente, a figura na qual nos baseamos trata de atributos de crianças em pesquisas sobre 

alfabetização/letramento. Aqui, reproduzimos a lógica geral do esquema, modificando-o de modo a incluir os atributos 

e contextos formativos de nosso interesse. 
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participação em cursos de formação continuada, os ganhos ou perdas em determinados atributos 

dos professores, como suas crenças e conhecimentos, por exemplo. Ao ancorar-se nessa lógica de 

pesquisa, tais estudos concebem os professores como entidades individuais que se movem ao longo 

do tempo e do espaço e que experienciam (e não constroem) eventos que têm o potencial de 

aumentar ou diminuir determinados atributos (BLOOME et. al, 2003).  

Figura 5. Metodologias de pesquisa baseadas em uma lógica de melhoria de atributo. 

 
Fonte: Bloome et. al, 2003. (Adaptado) 

Ainda que a abordagem cognitivista foque nas representações mentais e não nos 

comportamentos/ações dos professores, como na abordagem de processo-produto, ambas se 

assemelham em seu foco na aprendizagem dos professores em um nível individual. Apesar das 

críticas que possam ser tecidas a ela, a abordagem cognitivista ainda é amplamente utilizada nas 

pesquisas sobre a formação de professores, e a emergênicia da abordagem sociocultural/situada 

entre o fim da década de 1980 e o início da década de 1990 não levou ao declínio do paradigma 

cognitivista nas pesquisas sobre a formação de professores. 

2.2.3 Abordagem sociocultural e situada 

A abordagem sociocultural e situada abriga perspectivas teóricas e metodológicas distintas, 

mas que, em contraste com o foco nas representações mentais individuais da abordagem 

cognitivista, passam a enxergar os professores nos contextos sociais, físicos, sociais, culturais e 

históricos dos quais fazem parte (RUSS; SHERIN; SHERIN, 2016). Nesta perspectiva, a 

aprendizagem não está nas representações mentais dos indivíduos, mas é distribuída no tempo e no 

espaço entre professores, estudantes e artefatos conceituais (modelos e teorias) e físicos (como 

livros e computadores) (KELLY, 2006). 
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A despeito de sutis diferenças entre as concepções de diferentes pesquisadores dessa 

abordagem, a aprendizagem docente pode ser definida, a partir de uma perspectiva 

sociocultural/situada, como o processo socialmente construído de produção de discursos e de 

participação em práticas profissionais características da docência (COCHRAN-SMITH; LYTLE, 

1999; KELLY, 2006; RUSS; SHERIN; SHERIN, 2016). Considerando que tais práticas e discursos 

são produzidos coletivamente, valoriza-se, nesta perspectiva, o estudo da participação dos 

professores em uma comunidade – seja o conjunto de professores em um curso de formação, os 

pares em uma reunião escolar ou mesmo a própria sala de aula (BORKO, 2004; KELLY, 2006; 

KANG; BIANCHINI; KELLY, 2013). 

Essa noção de aprendizagem ancora-se em aportes da antropologia, da sociologia e, de 

modo particular, do trabalho de psicólogos soviéticos tais como Lev Vygostky, Alexei Leontiev e 

Alexander Luria (RUSS; SHERIN; SHERIN, 2016). Como, para tais autores, a aprendizagem se 

dá primeiro em um nível interpsicológico, os pesquisadores que se filiam às perspectivas 

sociocultural e situada encontram no grupo ou nos indivíduos dentro do grupo – e não nos 

indivíduos isoladamente – a unidade de análise relevante para suas pesquisas (PERRESINI et. al, 

2004; PUTNAM; BORKO, 2000). 

Nesse sentido, alguns pesquisadores, com base no referencial das comunidades de prática 

(LAVE; WENGER, 1991), vão conceber a aprendizagem docente como o movimento dos 

professores de uma posição periférica para outra mais central em uma comunidade profissional, 

que se dá à medida em que esses participam das práticas e do discurso dessa comunidade (KELLY, 

2006). Esse movimento, porém, não implica necessariamente a aquisição e reprodução de práticas 

pré-estabelecidas. Antes, entende-se que, ao participar de tais comunidades, os professores também 

gozam de agência para transformar as práticas ao negociar papéis, identidades, estruturas de 

participação e o uso de ferramentas (RUSS; SHERIN; SHERIN, 2016; KELLY, 2006).  

Assim, se as mudanças nas representações mentais revelavam a aprendizagem dos 

professores na abordagem cognitivista, as entidades que indicam a aprendizagem docente, na 

perspectiva sociocultural e situada, parecem ser mais discretas. Com o objetivo de caracterizar 

como a aprendizagem pode ser observada nesta abordagem, Russ, Sherin e Sherin (2016) elencam 

três categorias de processos que podem ser alvo da análise dos pesquisadores: (i) mudanças nas 

regras, normas ou na participação em uma comunidade; (ii) mudança nos papéis e na identidade 

dos professores; e (iii) mudanças no uso de ferramentas em uma comunidade. 
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Em relação às mudanças nas normas, regras e participação, os autores destacam dois 

processos. O primeiro deles, de negociação, refere-se ao processo tácito de se negociar normas de 

interação em um grupo ao longo do tempo, produzindo formas compartilhadas de entendimento e 

de participação. O segundo, de sintonização individual, ocorre quando um membro chega a um 

grupo com regras e normas já estabelecidas e precisa se adaptar para poder participar dele (RUSS; 

SHERIN; SHERIN, 2016). 

Já as identidades e papéis são entendidos por Russ, Sherin e Sherin (2016) na chave dos 

processos de enculturação e posicionamento. Por enculturação, entende-se o processo de se tornar 

um membro plenamente participante de uma comunidade ao longo do tempo, dominando as regras, 

normas e ferramentas que a caracterizam. O posicionamento, por sua vez, refere-se aos diferentes 

papéis que os membros de um grupo tomam ao longo do tempo, envolvendo expectativas que os 

sujeitos têm sobre si e sobre os outros a respeito de quem pode falar, propor, questionar e contestar 

os demais. 

Finalmente, o uso de ferramentas é entendido na lógica da apropriação. Apropriar-se, 

porém, não implica em um processo cego de aceitação de ferramentas, tais como materiais 

didáticos e documentos curriculares, ou na manutenção de suas formas de utilização. Antes, 

entende-se que esse processo envolve múltiplas possibilidades de transformação no uso de 

ferramentas ou nos significados atribuídos a elas pelos professores (RUSS; SHERIN; SHERIN, 

2016). 

O estudo dos processos mencionados até aqui é comum tanto aos pesquisadores de que se 

ancoram em perspectivas mais socioculturais quanto em perspectivas situadas – que, devido ao 

compartilhamento de diversos pressupostos, até aqui tratamos indistintamente. Entretanto, 

enquanto os primeiros frequentemente focam em sistemas de atividades mais amplos, ancorando-

se, por exemplo, na teoria histórico-cultural da atividade (e.g. SAKA; SOUTHERLAND; 

BROOKS, 2009; BEATTY; FELDMAN, 2012), os últimos estudam as interações momento a 

momento dos indivíduos em um grupo – sem com isso deixar de estabelecer conexões com os 

contextos sociais e culturais mais amplos (e.g. LITTLE; 2002; KANG; BIANCHINI; KELLY, 

2013; RICKETTS, 2018). 

A despeito dessas ligeiras diferenças de perspectiva, os estudos que se enquadram nas 

abordagens sociocultural e situada compartilham algumas ou todas das seguintes características: 

Característica 1: Os autores constroem modelos da prática visando suportar a construção 
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de explicações baseadas em evidências pelos alunos nas aulas de ciências.6 

Característica 2: Os autores fazem perguntas relacionadas a como o conhecimento e as 

práticas dos professores em formação mudaram ao longo do tempo em termos de 

mecanismos contextuais e oportunidades. 

Característica 3: Os autores descrevem variações e similaridades entre e dentro das 

trajetórias de aprendizagem dos professores. 

Característica 4: Os autores notam como as histórias e experiências dos professores 

impactaram sua aprendizagem. 

Característica 5: A metodologia dos autores conecta a coleta de dados e a teoria em 

termos da observação de como o conhecimento estava integrado às práticas observadas ao 

longo do tempo. 

Característica 6: As implicações do estudo focam em como os formadores de professores 

devem construir oportunidades para que os professores em formação aprendam por meio 

da participação em práticas. 

(GRAY; MCDONALD; STROUPE, 2021, p. 22, tradução nossa) 

Se compararmos essas seis características com aquelas que apresentamos anteriormente 

para as pesquisas calcadas na abordagem cognitivistas, perceberemos alguns deslocamentos 

importantes, como o (i) da aprendizagem enquanto aquisição individual de conhecimento para a 

aprendizagem enquanto participação em práticas; (ii) da valorização do conhecimento correto 

estabelecido pelos pesquisadores para a valorização das trajetórias, histórias e experiências dos 

professores; e (iii) da necessidade de novas oportunidades formativas visando a aquisição de 

conhecimentos para se atingir parâmetros pré-estabelecidos para a construção de oportunidades 

formativas que visem a participação em práticas. 

Assim, se na abordagem cognitivista vigorava uma perspectiva de déficit em relação aos 

professores e seus conhecimentos, nas abordagens sociocultural e situada considera-se que 

eventuais diferenças nos resultados da aprendizagem dos professores são coerentes com suas 

trajetórias individuais e coletivas (GRAY; MCDONALD; STROUPE, 2021). Ou seja, há um 

reconhecimento de que a formação docente – seja inicial ou continuada –  não é a única fonte de 

produção de sentidos e de construção da identidade dos professores, que também participam de 

outros grupos sociais e possuem fontes de conhecimentos diversas que não podem ser consideradas 

menos relevantes (RUSS; SHERIN; SHERIN, 2016). 

Reconhece-se, também, nesta abordagem, que a aprendizagem dos professores deve ser 

interpretada à luz das oportunidades formativas oferecidas a eles (GRAY; MCDONALD; 

STROUPE, 2021). Isso implica que os pesquisadores não podem assumir que os cursos de 

formação representam o cenário ideal de formação e que seus resultados dependerão apenas do 

 
6 Optamos por reproduzir todas as características elencadas pelos autores. Entretanto, é necessário destacar que a 

primeira delas, mais específica que as demais, é explicada pelo fato de que o artigo utilizado pelos pesquisadores para 

exemplificar as características de pesquisas na abordagem sociocultural versava sobre as trajetórias de professores que 

participaram de um curso de formação que tinha como temática a construção de explicações baseadas em evidências. 
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esforço dos professores ou de seus conhecimentos, crenças, motivações etc. Nessa perspectiva, 

torna-se imperativo reconhecer, ao menos como uma das hipóteses interpretativas, que se os 

professores demonstram não terem sido bem sucedidos na participação em práticas de determinada 

natureza, por exemplo, isso pode ser explicado pela estrutura do curso de formação, dos recursos 

oferecidos a eles e das atividades dos quais participaram, além de outros fatores, e não como uma 

falha dos professores em si. 

Além disso, tanto definições fechadas sobre o que deve ser aprendido pelos professores 

quanto o modo como a aprendizagem deve ocorrer não são delimitados a priori nesta abordagem. 

Dessa forma, ao adotar uma perspectica sociocultural/situada, os pesquisadores comprometem-se 

em tratar as ideias e experiências dos professores como um recurso para a aprendizagem e não 

como concepções que devem ser alteradas (GRAY; MCDONALD; STROUPE, 2021). 

2.2.4 Síntese das abordagens de aprendizagem docente  

De modo a sintetizar as características das três abordagens apresentadas e de suas 

implicações para a pesquisa, optamos por apresentar uma visão mais aprofundada de três artigos 

selecionados que tratam do nosso fenômeno de interesse, qual seja, a aprendizagem docente sobre 

o EnCI (Quadro 2). Nossa intenção, neste ponto, não é discutir extensivamente essa literatura com 

foco nos resultados e em suas implicações para a formação de professores, mas apresentar um 

panorama geral do potencial expressivo de cada abordagem nas pesquisas sobre o EnCI, 

concordando com o argumento de Gray, McDonald e Stroupe (2021), segundo os quais o que 

encontramos depende de como olhamos. 

Quadro 2. Artigos selecionados que ilustram os pressupostos das três abordagens de pesquisa 

Título do artigo Publicação Ano Autores 
Abordagem de 

pesquisa 

An Investigation of the 

Teacher Behavior of Wait-

Time 

During an Inquiry Science 

Lesson. 

48th NARST 

Annual Meeting 
1975 

Thaddeus W. 

Fowler 
Processo-produto 

Inquiry-Based Professional 

Development: What does it 

take to support teachers in 

learning about inquiry and 

nature of science? 

International 

Journal of 

Science 

Education 

2013 

Daniel K. 

Capps e 

Barbara A. 

Crawford 

Cognitivista 

Crossing the Border from Journal of 2013 Emily Kang, Sociocultural/Situada 
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Science Student to Science 

Teacher: Preservice 

Teachers’ Views and 

Experiences Learning to 

Teach Inquiry 

Science Teacher 

Education 

Julie A. 

Bianchini, 

Gregory J. 

Kelly 

Fonte: autoria própria. 

No artigo de Fowler (1975), que consideramos ser representativo da abordagem de 

processo-produto, o autor investigou o comportamento do tempo de espera dos professores em 

aulas investigativas de ciências. O tempo de espera pode ser entendido como o tempo de silêncio 

oferecido por um professor após uma fala dele próprio ou de um aluno. Ancorado em seu 

referencial teórico sobre esse comportamento, o autor formula uma série de hipóteses, tais como 

as de que um tempo de silêncio maior estaria relacionado com o aumento (i) da quantidade de 

interações entre alunos, (ii) da incidência de inferências feitas pelos alunos, (iii) de sugestões para 

se testar as inferências feitas pelos alunos e (iv) do número de questões feitas pelos alunos, entre 

outras. 

Os professores participantes da pesquisa foram escolhidos dentre aqueles que cursaram uma 

disciplina de metodologia do ensino de ciências e que atendiam a alguns critérios, como ser capaz 

de sustentar um estilo de ensino investigativo e demonstrar interesse genuíno em melhorar suas 

habilidades didáticas. Os professores selecionados participaram de um treinamento que visava 

capacitá-los a oferecer diferentes tempos de espera, variando de meio segundo a três segundos. 

Para isso, tiveram a oportunidade de praticar o tempo de espera em simulações de situações da sala 

de aula com os demais colegas e também participaram de discussões visando compartilhar as 

dificuldades encontradas. 

Os dados analisados na pesquisa foram coletados durante a aplicação da atividade dos “pós 

misteriosos” para alunos dos 6º e 7º anos. Durante as aulas, o pesquisador dividiu 31 professores 

em grupos de deveriam utilizar um tempo de espera variando de meio a dois segundos, 

aleatoriamente; além disso, dividiu outros 20 professores em grupos para os quais atribuiu a priori 

um menor ou maior tempo de espera. Com base na gravação do áudio dessas aulas, o autor 

transcreveu as interações entre os alunos e professores e as correlacionou com o tempo de espera 

dos professores de cada um dos grupos. 

Por meio de uma análise estatística dos dois grupos, Fowler observou que, à medida que o 

tempo de espera aumenta, observa-se que o número de interações entre os alunos é maior, os alunos 

iniciam mais explicações por conta própria, fazem menos inferências e interrompem a fala dos 
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demais menos frequentemente. Com base nesses resultados, os autores concluem que (i) os 

professores são capazes de aprender uma técnica a partir da qual os alunos aumentam a frequência 

das interações entre si e que (ii)  aulas investigativas mais robustas podem ser facilitadas com o 

uso de um maior tempo de espera. 

Assim, esse artigo nos ajuda a compreender algumas das características fundamentais da 

abordagem de processo-produto. Em primeiro lugar, a aprendizagem dos professores é definida 

como a mudança individual de um comportamento, neste caso, da técnica de empregar um maior 

tempo de espera após as falas dos próprios professores ou dos alunos. Em segundo, as ações 

aprendidas pelos professores, embora associadas pelos autores à abordagem investigativa, tem 

caráter genérico e podem ser replicadas em diversos contextos. Em terceiro, o artigo traça uma 

relação muito direta entre o comportamento/as ações dos professores e a aprendizagem dos alunos. 

Por fim, não se observa o emprego de uma base teórica para a discussão da aprendizagem ou da 

formação dos professores, que são entendidos como implementadores de ações/comportamentos 

pré-estabelecidos pelos pesquisadores ou formadores. 

No artigo de Capps e Crawford (2013), que classificamos na abordagem cognitivista, os 

autores se debruçaram sobre a influência de um curso de verão, com duração de uma semana, no 

conhecimento e nas visões dos professores, norteando o estudo com as seguintes questões de 

pesquisa: (i) Qual foi a influência de uma experiência de investigação autêntica no conhecimento 

disciplinar dos professores em formação continuada e em suas visões de EnCI e NdC? (ii) Como, 

e se, os professores refletiram em suas experiências anteriores de docência e discutiram suas 

intenções de ensinar ciências por meio do EnCI ou sobre NdC? 

Dezoito participantes do curso de verão foram selecionados para participar da pesquisa, e, 

para fins de comparação, a cada um deles coube a indicação de um professor que ensinava para as 

mesmas séries e disciplinas e tinha experiências educacionais e formativas similares. Os 

professores indicados não participaram do curso, mas foram utilizados como como grupo controle 

da pesquisa. 

Durante o curso de verão, os dezoito professores em formação continuada participaram de 

atividades investigativas sobre fósseis e de discussões sobre o papél dos geólogos. Além de terem 

realizado essas atividades da perspectiva dos alunos, eles também tiveram oportunidade de discutir 

como elas poderiam ser desenvolvidas em suas próprias salas de aula. Para tanto, também 

participaram de discussões sobre o EnCI e sobre aspectos de NdC. 
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Para a coleta de dados, os pesquisadores utilizaram pré e pós testes com questões fechadas 

sobre o conteúdo disciplinar de geologia, bem como questionários com questões abertas sobre as 

visões de EnCI e NdC. Além disso, conduziram entrevistas com uma parcela dos participantes. Na 

análise dos dados dos questionários sobre o conteúdo disciplinar, os autores empregaram uma 

análise de covariância com a finalidade de comparar a pontuação dos professores nos instrumentos 

aplicados antes e após o curso de verão. Na análise das questões sobre EnCI e NdC, utilizaram uma 

que classifica as visões dos professores em diferentes graus de robustez. Os dados das entrevistas 

foram utilizados para complementar a interpretação das questões abertas sobre EnCI e NdC. 

Como resultados, os autores identificaram que os professores participantes do curso de 

verão aprofundaram significativamente seus conhecimentos disciplinares e suas visões sobre EnCI 

e NdC, enquanto os professores do grupo controle não apresentaram melhoras significativas. Além 

disso, eles observaram que os ganhos em relação às visões de EnCI e NdC foram mais acentuados 

para os participantes que entraram no curso com conhecimentos moderados sobre esses tópicos. 

Com base nessas observações, sugerem a existência de um limiar de conhecimento que um 

professor precisa atingir antes que mudanças mais robustas em suas visões possam ocorrer. 

Em síntese, podemos observar, neste artigo, diversas características de uma abordagem 

cognitivista. Em primeiro lugar, a unidade de análise consiste nas representações mentais 

(conhecimento e visões) dos professores participantes do curso de verão. Em segundo, assume-se 

que a aprendizagem docente pode ser medida a partir da mudança em tais representações, o que se 

evidencia pelo emprego de pré e pós testes e pela própria redação da primeira questão de pesquisa, 

focada nos impactos do programa de formação. Em terceiro, ao classificar a robustez das visões de 

NdC e EnCI dos professores de acordo com critérios pré-estabelecidos pelos pesquisadores, os 

autores adotam uma perspectiva de déficit em relação aos professores e seus saberes. 

Já o trabalho de Kang, Bianchini e Kelly (2013), que classificamos na abordagem 

sociocultural/situada, apresenta uma análise do movimento de ‘cruzamento de fronteiras’ entre ser 

professor em formação inicial que aprende por meio do EncI e tornar-se professor iniciante que 

ensina por meio dessa abordagem.  

Esse estudo foi realizado no contexto de um programa de formação no qual oito professores 

em formação inicial participaram de dez semanas de uma investigação sobre toxicologia e dois 

estágios de oito semanas em escolas de ensino fundamental e médio. Ao longo da investigação 

sobre toxicologia, realizada em duplas, os participantes tiveram oportunidade de engajar-se em 
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experiências autênticas de investigação e estabelecer conexões entre aprender pelo EnCI como 

professores em formação inicial e ensinar pelo EnCI como professores iniciantes. Além disso, cada 

dupla produziu relatórios parciais e finais sobre a investigação e revisou os relatórios de outro par. 

Ao final desse período, organizados em novos pares, os professores em formação continuada 

planejaram sequências didáticas sobre essa mesma temática para serem aplicadas em escolas da 

educação básica.  

Ancorados em referenciais da aprendizagem situada, os autores utilizaram uma abordagem 

etnográfica para coleta e análise dos dados, norteados pelas seguintes questões de pesquisa: (i) 

Durante a investigação sobre toxicologia, quando e como instâncias de cruzamento de fronteira 

entre ser professor em formação inicial e ser professor iniciante orientado pelo EnCI emergiram 

explicitamente? (ii) Como essas instâncias de cruzamento de fronteira se comparam em estrutura 

e substância em relação às instâncias nas quais os professores em formação continuada 

compartilharam seus entendimentos sobre o EnCI como estudantes de ciências e como professores 

iniciantes de ciências? 

Para responder tais perguntas, os autores coletaram quatro tipos de dados: registros 

audiovisuais das gravações de toda a sala e de pequenos grupos durante a investigação sobre 

toxicologia; os relatórios iniciais e finais das duplas, bem como as revisões dos relatórios dos 

colegas; planos de aulas pautados no EnCI; e entrevistas com as duplas a respeito do EnCI e de 

como poderiam incorporar essa abordagem em suas aulas. 

Os resultados obtidos mostram que os professores participantes ‘cruzaram a fronteira’ 

analisada com relativa facilidade, sendo capazes de incorporar, em seus planos de aula, diversos 

elementos que experienciaram na investigação sobre toxicologia, tais como a proposição de 

questões, a modificação ou repetição da coleta de dados, a identificação de fontes de erros na coleta 

de dados, a formulação de explicações e a comunicação de ideias. Além disso, encontraram que 

um dos aspectos trabalhados na investigação sobre toxicologia, a revisão por pares, não foi bem 

traduzido para os planos de aula. Entretanto, os autores não interpretam esse dado como uma falha 

dos professores em formação continuada, mas reconhecem que eles teriam se beneficiado de 

oportunidades formativas de discutir entre si e com os formadores a respeito de formas de se 

realizar uma revisão por pares adequada, bem como da importância desse processo na ciência. 

Assim, esse trabalho nos revela algumas características importantes de uma abordagem 

sociocultural/situada. Em primeiro lugar, os autores focam nas mudanças nas práticas e no discurso 
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dos professores ao mobilizar o construto cruzamento de fronteiras. A intenção, portanto, não é 

analisar aumento ou diminuição em parâmetros pré-estabelecidos, mas compreender como 

emergem as instâncias de cruzamento de fronteiras, nas quais evidencia-se a apropriação de 

práticas investigativs das quais os professores participaram, bem como sua tradução nos planos de 

aula. Em segundo lugar, embora tenham analisado os professores individualmente, isso foi feito à 

luz dos dados da participação desses mesmos professores na investigação sobre toxicologia, o que 

ressalta o papel destes como participantes de uma comunidade. Além disso, os próprios autores 

ressaltam, a título de conclusão, a necessidade de que estudos futuros sobre a noção de cruzamento 

de fronteiras foquem nos pequenos grupos e em marcadores como raça e genêro. Por fim, ao tratar 

do cruzamento de fronteiras como uma zona de negociação entre duas culturas – a de professores 

em formação inicial e a de professores iniciantes –, valorizando as perspectivas e valores 

associados a cada uma delas, os autores se afastam de uma perspectiva de déficit. 

Com base em uma breve revisão acerca destes três artigos selecionados, buscamos tornar 

mais evidente, à luz dos pressupostos apresentados nesta seção, como cada abordagem sobre a 

aprendizagem docente carrega um potencial expressivo (STRIKE, 1974) para a pesquisa sobre a 

formação de professores e o EnCI. Reconhecemos que essas diferentes abordagens moldam quais 

perguntas podem ser feitas e como elas podem ser respondidas, além de revelarem diferentes 

noções sobre os professores – adotando perspectivas de déficit ou de valorização – e de sua relação 

com o EnCI – de replicadores de ações e comportamentos considerados investigativos, de 

implementadores de visões pré-estabelecidas sobre o EnCI ou de participantes em práticas de 

investigação que são transformadas nos contextos escolares.  
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Na primeira seção deste capítulo, situamos nossa abordagem para o fenômeno da 

aprendizagem a partir da noção de oportunidades de aprendizagem docente, que se ancora em 

referenciais da abordagem sociocultural/situada e da Etnografia Interacional. Em seguida, na seção 

3.2, apresentamos alguns conceitos que norteiam nosso olhar para o trabalho em pequenos grupos 

na formação continuada a partir de aportes da teoria do posicionamento. Finalmente, na seção 3.3, 

discorremos a respeito de nossa concepção de professores em formação continuada em contextos 

de reforma curricular como aprendizes e agentes. 

3.1 Oportunidades de aprendizagem  

Apesar de compartilharmos da noção geral de aprendizagem oferecida pela abordagem 

sociocultural e situada, entendemos que o que está sendo observado em uma dada interação não é 

necessariamente o que está sendo aprendido (GREEN; CASTANHEIRA, 2012). Ou seja, se 

concebemos a aprendizagem docente na chave de mudanças no discurso, nas práticas ou estruturas 

de participação (KELLY, 2006), não é razoável admitir que a análise de uma situação social isolada 

nos ofereça informações suficientes a respeito da aprendizagem em si (TUYAY; JENNINGS; 

DIXON, 1995).  

Neste trabalho, portanto, deslocamos nosso foco da aprendizagem propriamente dita para a 

noção de oportunidade de aprendizagem, que pode ser definida como “um evento social no qual 

uma pessoa ou pessoas estão posicionadas para adotar e adaptar um conjunto de práticas sociais e 

culturais associadas a domínios acadêmicos (cf. Rex, 2006)” (BLOOME et. al, 2009, tradução 

nossa).  

Em tais eventos, pois, os membros de um grupo têm a oportunidade de se apropriar do 

discurso de outros (BLOOME et. al, 2009) e estabelecer conexões entre aquilo que já sabiam e as 

novas informações às quais foram introduzidos (TUYAY; JENNINGS, DIXON, 1995)7. Nesse 

sentido, a ocorrência de uma oportunidade de aprendizagem não é uma característica intrínseca de 

 
7 Neste artigo, as autoras diferenciam opportunities for learning, quando se referem ao que é construído em termos de 

aprendizagem coletiva, e opportunities to learning, quando se referem ao que se tornou acessível para que um aluno 

aprendesse individualmente. Observamos, porém, que tal distinção não é adotada em outros trabalhos, que utilizam 

inclusive outros termos que não preservam essa diferenciação, como learning opportunities (e.g. BLOOME et. al, 

2009). Apesar de considerarmos essa distinção interessante, também não a observamos nos trabalhos em língua 

portuguesa com os quais tivemos contato. Assim, optamos por manter a tradução oportunidades de aprendizagem 

sempre em referência ao que é construído coletivamente – sobretudo porque é este o foco do nosso estudo. 
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uma dada atividade ou uma decorrência necessária de seu planejamento, mas uma construção social 

dos membros de um grupo, moldada pela forma como participam de práticas sociais e se engajam 

em determinados discursos acadêmicos.  

Desde sua proposição, o conceito de oportunidades de aprendizagem tem sido utilizado por 

pesquisadores interessados em compreender a construção social do conhecimento em diversos 

níveis escolares e disciplinas da educação básica (e.g.; BLOOME et. al, 2009; GREEN; 

CASTANHEIRA; YEAGER, 2011; MUNFORD; TELES, 2015; RICKETTS, 2017, 2018; 

FRANCO; MUNFORD, 2020). No âmbito da pesquisa em formação de professores, porém, a 

apropriação desse construto é ainda incipiente, a despeito de sua utilização, por exemplo, na tese 

de doutorado de Amy Ricketts (2017), que estudou  como conversas de um grupo de professores 

mediaram a construção de oportunidades de aprendizagem sobre o ensino de ciências. 

3.1.1 Oportunidades de aprendizagem docente sobre o EnCI 

Neste trabalho, conforme já apresentamos, nosso interesse incide de modo particular sobre 

as oportunidades de aprendizagem docente sobre o EnCI. Comungamos da visão de Kang, 

Bianchini e Kelly (2013), segundo os quais, no contexto de professores que se preparam para 

ensinar por meio dessa abordagem didática, “aprender também significa dominar a linguagem e 

práticas da ciência de modo que [os professores] sirvam como guias culturais competentes para os 

estudantes” (p. 5, tradução nossa). 

Entendemos, ainda, que aprendizagem a respeito dessa abordagem implica a capacidade de 

traduzir tais práticas científicas em práticas pedagógicas e em ações de planejamento que norteiem 

a adoção dessa abordagem didática em sala de aula (IBRAIM; JUSTI, 2019), considerando-se as 

diferenças entre as culturas escolar e científica, os objetivos formativos e as particularidades das 

escolas e turmas para as quais se ministra aula. 

Da mesma forma, embasados nos pressupostos da abordagem sociocultural e situada, 

vemos tais oportunidades de aprendizagem como eventos nos quais os professores negociam 

papéis, identidades, posicionamentos, direitos, responsabilidades, expectativas, formas de 

utilização de ferramentas (KELLY, 2006; RUSS; SHERIN; SHERIN, 2016, RICKETTS, 2017), 

que, por sua vez, moldam o que conta como EnCI em um dado evento ou em diferentes eventos ao 

longo do tempo. 

Ao enfatizarmos nosso foco no que conta como EnCI, queremos destacar que, a despeito 

de possuirmos determinadas visões a respeito dessa abordagem didática, informadas pela literatura 
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e pelo nosso próprio envolvimento com o movimento de reforma curricular estudado, entendemos 

que as oportunidades de aprendizagem não devam ser entendidas como eventos nos quais essas 

visões são apropriadas ou reproduzidas pelos professores. Nessa perspectiva, só consideraríamos 

como oportunidades de aprendizagem os eventos em que os professores se alinham às nossas 

próprias perspectivas. Em vez disso, entendemos que tais oportunidades são caracterizadas pela 

emergência de diferentes versões do que conta como EnCI, moldadas pelo modo pelo qual cada 

grupo constrói tais eventos. 

Nesse sentido, ainda que nos ancoremos da definição de oportunidade de aprendizagem 

apresentada anteriormente, destacamos que, no campo da pesquisa em formação de professores, a 

utilização desse construto requer alguns cuidados. Isso porque, diferentemente do que ocorre nas 

pesquisas realizadas em contextos da educação básica, nos quais há algum consenso a respeito do 

que constituiria um domínio acadêmico – as Ciências da Natureza, por exemplo – e quais discursos 

e práticas estão associados a eles, o mesmo não é verdade para a formação docente. 

Em primeiro lugar, a miríade de visões concorrentes a respeito do que conta como EnCI 

(ou outras abordagens didáticas) na literatura já compromete a existência de um domínio 

acadêmico – no qual se supõe a existência de certos consensos – que se constituiria como um saber 

de referência a ser apropriado pelos professores. Em segundo lugar, não nos parece adequado 

assumir que os saberes provenientes das pesquisas acadêmicas devam ser consideradas como as 

únicas ou mais importantes fontes de conhecimento em eventos nos quais os professores 

posicionam-se para aprender – as oportunidades de aprendizagem.  

Reconhecemos, portanto, que aproximar-se do fenômeno da construção de oportunidades 

de aprendizagem, no contexto da formação de professores, requer que reconheçamos tais eventos 

não apenas como oportunidades de se “[...] adotar e adaptar um conjunto de práticas sociais e 

culturais associadas a domínios acadêmicos (cf. Rex, 2006)” (BLOOME et. al, 2009, tradução 

nossa), mas também como espaços de circulação de discursos e práticas oriundos de diferentes 

contextos, dentre os quais a própria prática docente dos professores, suas experiências anteriores 

como alunos, seus conhecimentos curriculares etc. 

3.1.1.1 Intertextualidade e intercontextualidade 

Assim como outros autores, entendemos que a construção de oportunidades de 

aprendizagem esteja intimamente relacionada às relações intertextuais e intercontextuais que são 

propostas, reconhecidas e que geram consequências sociais em um evento (BLOOME; EGAN-
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ROBERTSON, 1993; BLOOME et. al, 2009; GREEN; CASTANHEIRA, 2012). É por meio do 

estabelecimento de tais relações que os professores em formação evocam diferentes textos, 

contextos e eventos e, com isso, ampliam o acesso dos membros de seus grupos a conhecimentos 

de diferentes naturezas. 

Embora sejam muitas as definições possíveis para o construto intertextualidade (cf. Bloome 

e Engan-Robertson, 1993, para uma discussão a esse respeito), na tradição a partir da qual nos 

orientamos ela é definida como um processo social de justaposição de textos (BLOOME et. al, 

2004). Como explicam Bloome et. al (2004), texto não se refere aqui apenas a textos escritos, mas 

ao discurso de modo mais amplo, englobando conversas face a face, mensagens eletrônicas e 

representações não verbais, como gráficos e figuras. 

A intercontextualidade, por sua vez, refere-se à sobreposição de contextos ou eventos 

(FLORIANI, 1993; BLOOME et. al, 2004, 2009). Esse processo, portanto, envolve recordar 

eventos e contextos prévios ou projetar eventos futuros, mobilizando-os discursivamente para a 

construção de um evento no presente (BLOOME et. al, 2004). 

Em situações de aprendizagem, a intertextualidade e a intercontextualidade estão presentes 

de muitas formas. Entretanto, é preciso destacar que ambas são entendidas, aqui, como processos 

sociais e não como atributos dos textos em si, tampouco como algo que se manifesta somente em 

um nível cognitivo nos indivíduos que a propõem. Assim, as relações intercontextuais e 

intertextuais só se tornam visíveis somente ao se analisar o discurso no nível das interações entre 

os participantes de um evento, uma vez que é por meio do modo como agem e reagem uns aos 

outros que tais relações são propostas, podem ser reconhecidas pelos pares e, com isso, gerar 

consequências sociais de diferentes naturezas, dentre as quais a construção coletiva de uma 

oportunidade de aprendizagem (BLOOME; EGAN-ROBERTSON, 1993, BLOOME et. al, 2004, 

BLOOME et. al, 2009). 

3.2 Posicionamento nas interações em pequenos grupos8 

Nos cursos de formação de professores, os momentos de interação em pequenos grupos 

 
8 Apesar de nos ancorarmos na teoria do posicionamento e em seus construtos fundamentais, como os modos de 

posicionamento e as noções de direitos e deveres, o fazemos, neste trabalho, a partir das lentes da Etnografia 

Interacional, lógica de investigação que permeia as escolhas teórico-metodológicas desta dissertação. Desse modo, 

optamos por não utilizar o triângulo do posicionamento como ferramenta analítica, razão pela qual alguns construtos 

presentes nessa representação – como speech acts – dão lugar, aqui, a conceitos próprios da Etnografia Interacional e 

da Microetnografia, como eventos. 
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constituem-se como oportunidades privilegiadas de apropriação do discurso e da narrativa de 

outros – portanto, têm o potencial de promover a construção de oportunidades de aprendizagem 

(BLOOME et. al. 2009). Tais oportunidades, porém, podem ser restringidas ou favorecidas a partir 

do modo pelo qual os membros de um grupo posicionam a si mesmos e aos outros (GREEN et. al, 

2020a). De acordo com van Langenhove e Harré  (1999), propositores da teoria do posicionamento: 

A posição em uma conversa, então, é um conceito metafórico por meio do qual os atributos 

‘morais’ e pessoais de uma pessoa são reunidos. Uma pessoa pode ser posicionada ou 

posicionar-se como, por exemplo, poderosa ou impotente, confiante ou hesitante, 

definitiva ou provisória, autorizada ou não autorizada, e assim por diante (p. 17, tradução 

nossa). 

Para esses autores, algumas distinções analíticas podem ser feitas em relação à construção 

discursiva do posicionamento. Em primeiro lugar, as pessoas podem posicionar a si mesmas (self) 

ou às outras (VAN LANGENHOVE; HARRÉ, 1999). É possível, ainda, posicionar múltiplas 

pessoas em uma interação, ou mesmo posicionar um grupo de pessoas em relação a outro (HARRÉ, 

2009). 

Nas situações em que o posicionamento se refere aos papéis que se espera que uma pessoa 

ocupe dentro de um contexto e dos aspectos da vida social a eles relacionados, trata-se de um 

posicionamento moral. Entretanto, há particularidades no modo como qual cada indivíduo constrói 

seu posicionamento, relacionados a suas características pessoais ou a sua trajetória, e quando nos 

trata-se de um posicionamento pessoal (VAN LANGENHOVE; HARRÉ, 1999). Como explica 

Glazier (2009), “o posicionamento pessoal adiciona cor e textura ao posicionamento moral” (p. 

827, tradução nossa). 

Quando o posicionamento se refere ao modo pelos quais as pessoas se posicionam e são 

posicionadas na interação com os outros, trata-se de um posicionamento de primeira ordem. 

Quando, porém, tais posicionamentos de primeira ordem são questionados e precisam ser 

renegociados, estamos diante de um posicionamento de segunda ordem (VAN LANGENHOVE; 

HARRÉ, 1999). Se essa renegociação ocorre fora evento em que o posicionamento é questionado, 

trata-se de um posicionamento de terceira ordem (VAN LANGENHOVE; HARRÉ, 1999). 

Além disso, o posicionamento pode ser tácito, quando se dá de forma orgânica durante uma 

interação, ou ainda intencional, quando alguém se posiciona de modo a tornar aquele 

posicionamento visível, provocando determinadas consequências (VAN LANGENHOVE; 

HARRÉ, 1999).  

Para ilustrar esses diferentes modos de posicionamento, imaginemos uma reunião de 
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professores de Ciências em uma escola, no qual a coordenadora pedagógica pretende formar um 

grupo de trabalho para elaborar um novo currículo para a escola, alinhado às novas diretrizes 

curriculares de seu estado. Nesta reunião há professores com mais de vinte anos de carreira naquela 

escola e professores recém-contratados e que se formaram há poucos anos. Em um primeiro 

momento, a proposta da coordenadora é ouvir as percepções dos professores em relação ao novo 

currículo estadual e coletar ideias a respeito do que pode ser feito, na escola, para que as diretrizes 

curriculares sejam incorporadas sem que a escola perca suas características próprias ou tenha que 

abrir mão de seu projeto pedagógico já consolidado. 

Neste exemplo, a coordenadora posiciona o grupo de professores como profissionais 

autônomos que gozam do direito de se manifestar a respeito das novas diretrizes, concordando ou 

não com elas. É, portanto, um posicionamento moral dirigido ao coletivo de professores. Essa 

mesma coordenadora, porém, reconhece a diversidade de seu corpo docente e, por entender que 

não é possível que a escola simplesmente não faça nenhuma adequação curricular, conta com a 

colaboração mais direta de Rafael, um dos professores mais novos que é adepto do uso das 

tecnologias educacionais – um dos pilares da reforma – e que concluiu recentemente uma 

especialização em cultura maker. Nesse exemplo, o posicionamento moral de Rafael ganha novos 

contornos: além de gozar da autonomia conferida a seus pares, a coordenadora espera dele maior 

colaboração em virtude de sua trajetória e de suas preferências. Temos, portanto, um 

posicionamento pessoal  desse professor. 

Por ser posicionado desse modo pela coordenadora, Rafael foi incumbido por ela de fazer 

uma apresentação a seus colegas, na mesma reunião, mostrando a eles algumas das práticas 

voltadas para a tecnologia que ele já adotava em suas aulas. A maior parte de seus pares se engajou 

na explicação de Rafael e aproveitou a oportunidade para tirar dúvidas ou expor ideias que tiveram 

para trabalhar em suas próprias aulas. A participação de seus colegas evidencia que a posição 

ocupada por ele passou a implicar, também, um posicionamento moral, ou seja, uma ordem na qual 

ele é visto como alguém mais experiente em um dado tema e que, portanto, tem algo a ensinar a 

seus pares, posicionados como aprendizes. 

Imaginemos, porém, que Aline, uma das colegas de Rafael, se manifeste contestando a 

explicação, dizendo que, por ter mais de duas décadas de docência, ela era capaz de perceber que 

as novas diretrizes respondiam às reais demandas da escola e dos alunos e que a animação de Rafael 

frente às tecnologias decorria do fato de ele estar ainda no início de sua jornada profissional. Ao 



59 

 

fazê-lo, Aline posiciona a si mesma (posicionamento de si) como membro mais experiente no 

grupo, que detém um certo saber curricular e experiencial, e desafia o posicionamento de Rafael, 

gerando um posicionamento de segunda ordem. Esse modo de posicionamento, além disso, é 

intencional, pois se reflete em ações tomadas por Aline com um objetivo particular (contestar o 

currículo e a expertise de Rafael) e com o intuito de gerar consequências mais amplas, tais como a 

manutenção do currículo da escola, sem que seja necessário adequá-lo às novas diretrizes. 

Nesse exemplo fictício, podemos observar que o posicionamento é sempre negociado entre 

os membros por meio do discurso (verbal ou não verbal) – que podem aceitá-lo tacitamente ou 

negá-lo intencionalmente, dentre outras possibilidades - e não é estático, duas características 

enfatizadas pelos propositores desse construto (VAN LANGENHOVE; HARRÉ, 1999). Assim, 

embora o posicionamento seja frequentemente organizado em pares ou trios de posições, como 

professor/aprendiz, dominante/dominado, líder/liderado, entre outros, é preciso considerar que tais 

posições são sempre negociadas momento a momento e não correspondem a papéis fixos. Em 

outras palavras, não é possível definir a priori como os membros de um grupo devem agir a partir 

de uma dada posição, tampouco prever que, por terem se posicionado de certa forma em um dado 

evento, o mesmo ocorrerá em eventos subsequentes (KAYI-AYDAR, 2019).  

3.2.1 Direitos e deveres associados às posições negociadas em um evento 

As posições ocupadas pelas pessoas estão associadas a determinados direitos e deveres 

(TAN; MOGHADDAM, 1998; GREEN et. al, 2020a). Por direitos, entendemos aquilo que as 

pessoas podem fazer, no sentido de terem permissão para algo. Como argumentam Tan e 

Moghaddam (1999), “uma pessoa que tem o direito de falar em uma dada ocasião já foi posicionada 

de uma maneira particular” (p. 184, tradução nossa). Por deveres, entendemos aquilo que uma 

pessoa deve fazer em um dado contexto em virtude da posição que ocupa (TAN; MOGHADDAM, 

1999; HARRÉ et. al, 2009).  

Em nosso exemplo anterior, observamos que a coordenadora pedagógica, ao posicionar os 

professores como profissionais autônomos frente às novas diretrizes, atribuiu a eles o direito de se 

manifestar a respeito de suas percepções, mas também o dever de oferecer ideias sobre a 

implementação das diretrizes curriculares na escola. De modo similar, o posicionamento de Rafael 

como membro mais experiente no grupo está associado ao dever de compartilhar com seus colegas 

as suas experiências com a tecnologia em sala de aula. 

Além disso, os direitos e deveres estão interrelacionados e são muitas vezes dependentes 
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um dos outros. Ainda no exemplo que mobilizamos, o dever de Rafael compartilhar suas 

experiências com os colegas – ligado à sua posição de membro mais experiente em tecnologias e 

– está associado ao direito que seus colegas têm, ao ocupar a posição de aprendizes, de receber 

explicações e de expor suas dúvidas. O direito desses professores está associado, ainda, ao dever 

se de comportar de um modo particular ligado à posição de aprendizes – não interromper as 

explicações, por exemplo. 

Assim, ao negociar posicionamentos em um evento, os membros de um grupo estão também 

distribuindo entre si diferentes direitos e deveres (KAYI-AYDAR, 2019). Tais direitos e deveres, 

por sua vez, podem ter implicações em relação ao que é possível de ser aprendido pelos membros 

de um grupo em um dado evento, uma vez que ao instaurar uma ordem moral a respeito de quais 

discursos contam e do discurso de quem conta, alguns tipos de oportunidades de aprendizagem 

podem ser favorecidos em detrimento de outros (GLAZIER, 2009; RICKETTS, 2017). 

3.3 Concepções de formação continuada e de professor adotadas neste trabalho 

Concebemos a formação continuada de professores como um espaço privilegiado para a 

construção de oportunidades de aprendizagem sobre o EnCI. Isso porque, a despeito de seu caráter 

por vezes curto e pontual, cursos de formação continuada em geral favorecem a constituição de 

uma comunidade de professores – seja composta por toda a turma, seja em pequenos grupos – 

posicionada não apenas para apropriar-se do discurso e das práticas apresentadas pelos formadores, 

mas para produzir sentidos sobre elas com base em suas próprias experiências e vivências, bem 

como naquelas compartilhadas pelos colegas. 

Alguns trabalhos, como o de Capps, Crawford e Constas (2012) apontam que um programa 

de formação de professores efetivo para a aprendizagem e adoção do EnCI por parte dos 

professores deve, dentre outras coisas: engajar os participantes em atividades investigativas e de 

modelagem, conectar as experiências de formação com o trabalho em sala de aula, oferecer suporte 

continuado aos professores após os cursos de formação, promover a participação coletiva e oferecer 

tempo suficiente para que os professores participem das atividades. Em nossa perspectiva, 

entendemos que, a despeito de essas características serem de fato importantes, não nos cabe definir, 

a priori e desconhecendo os contextos diversos, quais devem ser as características de um bom 

programa de formação continuada. 

Entendemos, assim, que a construção de oportunidades docentes sobre o EnCI, embora 
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também se relacione com o planejamento de um dado curso de formação, é uma construção 

conjunta entre os formadores e os professores participantes, influenciada pelas condições 

encontradas em cada contexto. Nesse sentido, a participação em atividades autênticas de 

investigação, ainda que tenha sido planejada com essa finalidade, não necessariamente se 

constituirá como uma oportunidade de aprendizagem sobre essa abordagem didática se os 

professores participantes não se posicionarem de modo a aprender sobre o EnCI neste evento. Por 

outro lado, uma discussão não planejada pelo formador, mas proposta por um dos professores em 

formação, pode se constituir como uma oportunidade de aprendizagem se promover o engajamento 

dos professores participantes em um discurso a respeito do EnCI. 

Neste trabalho, pois, entendemos que, independentemente de suas características (maior ou 

menor duração, com este ou aquele tipo de atividades), a formação continuada se constitui como 

um tempo e um espaço nos quais os professores não são apenas recipientes de conteúdos, mas 

agentes ativos que colaborativamente negociam sentidos sobre o ensinar ciências (LUFT; 

HEWSON, 2014) e, assim, constroem suas próprias oportunidades de aprendizagem docente. 

3.3.1 Aprendizagem docente em contextos de reforma curricular 

Grande parte da produção acadêmica que se debruça sobre os cursos de formação 

continuada – e, em particular, aqueles que visam a adoção do EnCI – é composta por estudos 

oriundos de contextos de reforma curricular (e.g. HERRANEN et. al, 2019; KAWASAKI; 

SANDOVAL, 2019). Em tais trabalhos, os professores são vistos mais como implementadores e 

menos como construtores do currículo (MØLSTAD; PRØITZ, 2019). Assim, quaisquer desvios 

em relação ao currículo prescrito são entendidos na chave de déficit, como algo que deve ser 

modificado ou como um problema a ser resolvido, e não como um exercício da agência do 

professor. 

Assim, a pesquisa acadêmica passa por reforçar, muitas vezes, uma concepção 

instrumentalista de professor que ancora muitos dos movimentos contemporâneos de reforma 

curricular. Nessa perspectiva, os professores são entendidos como técnicos que implementam 

decisões tomadas em outras esferas – algumas vezes por pessoas distantes das salas de aula e 

mesmo da Educação de modo mais amplo –, reduzindo a autonomia dos professores por meio da 

pressão por um alinhamento ao currículo prescrito, que se materializa, dentre outras coisas, pelas 
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avaliações em larga escala e demais políticas de accountability9 (BUCHANAN, 2015). 

Em Castronova e Chernobilsky (2020), por exemplo, as pesquisadoras partem do construto 

de descontentamento pedagógico para avaliar quais experiências formativas geraram mais 

insatisfação nos professores, fazendo-os perceber um descompasso entre suas práticas de sala de 

aula e de planejamento e aquelas recomendadas pelo NGSS. Neste artigo, são patentes as visões 

de professor como implementador e de aprendizagem como um processo associado ao 

descontentamento pedagógico e, portanto, à aquisição de conhecimentos e ao domínio de práticas 

estabelecidos por um documento curricular distintos da própria prática docente. 

Nesta dissertação, atendendo ao chamado de Lindvall e Ryve (2019), que defendem que a 

literatura sobre formação de professores pode se beneficiar de perspectivas complementares que 

não posicionem os professores somente como implementadores de reformas, buscamos adotar uma 

visão de professores como aprendizes e agentes. 

Ao conceber os professores como agentes, entendemos que, mesmo em condições em que 

a autonomia docente é reduzida por mecanismos de regulação e controle – pela presença de 

documentos curriculares e livros didáticos muito prescritivos, pela pressão das diretorias de ensino 

ou direção/coordenação escolar, pelas políticas de avaliação em larga escala ou outros fatores –, os 

professores podem agir adotando, adaptando ou negando políticas e práticas curriculares (SILVA; 

MØLSTAD, 2020). 

Nesse sentido, concebemos os cursos de formação continuada como um dos espaços nos 

quais a agência profissional docente pode ser construída10. Assim, eventos nos quais os professores 

interagem com os colegas, com documentos curriculares e com materiais didáticos oriundos das 

reformas não são entendidos por nós como instâncias de apreensão e reprodução das visões 

instituídas por esses movimentos, mas como “espaços de manobra” (PRIESTLEY et. al, 2012) nos 

quais se engendram interpretações sobre e sentidos para as reformas propostas, que podem resultar 

em transformações nas práticas docentes ou em sua manutenção (IMANTS; VAN DER WAL, 

2020).   

 
9 As políticas de accountability caracterizam-se pela responsabilização dos professores pelos resultados da 

aprendizagem dos alunos, frequentemente monitorada por avaliações em larga escala. De modo geral, essas políticas 

estão associadas ao aumento do controle do trabalho do professor e à diminuição de sua autonomia. 
10 Ao nos referirmos à agência como uma construção, desejamos marcar nosso entendimento de que a agência “[...] 

não deve ser entendida como algo que as pessoas podem ter; é algo que elas fazem” (PRIESTLEY; BIESTA; 

ROBINSON, 2014, tradução e destaques nossos). Posto de outro modo, concebemos a agência profissional docente 

como algo construído contextual e temporalmente e não como um atributo dos professores (como algo que eles 

possuiriam ou não). 
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4. QUESTÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

Concebemos nossa pesquisa como um estudo de caso orientado por uma perspectiva 

etnográfica. Para isso, nos ancoramos na noção de Estudo de Caso Comparado (BARTLETT; 

VRAVUS, 2016, 2017) e buscamos integrá-la aos pressupostos da Etnografia em Educação 

(GREEN; BLOOME, 1995), de modo geral, e aos aportes teórico-metodológicos provenientes da 

Etnografia Interacional, em particular (CASTANHEIRA et. al, 2001, GREEN; DIXON; 

ZAHARLIC, 2005).  

Em um primeiro momento, apresentamos tais referenciais para, em seguida, situá-los como 

alternativas frente às metodologias frequentemente empregadas na área, tendo como base os 

estudos apresentados em seção anterior. Em seguida, descrevemos nosso contexto de pesquisa e  

exploramos de que modo o emprego dessas lentes teóricas guiou nosso percurso analítico. 

4.1 Situando nossa abordagem de estudo de caso 

Pesquisadores de paradigmas de pesquisa com interesses diversos têm se apropriado da 

abordagem de estudo de caso no desenho de suas investigações. A depender das orientações 

teórico-metodológicas utilizadas, distintos enfoques são favorecidos em detrimento de outros, o 

que, como afirma o metodólogo John Gerring, posiciona o estudo de caso “em um curioso limbo 

metodológico” (p. 7, 2007, tradução nossa), razão pela qual se faz necessário explicitar os 

pressupostos que qualificam a abordagem na qual nos apoiamos. 

Partimos, nesta pesquisa, da noção de Estudo de Caso Comparado11 (BARTLETT; 

VRAVUS, 2016, 2017), que se enquadra no rol de pesquisas qualitativas de cunho interpretativista, 

isto é, orientadas por processo. Isso significa que não nos interessa compreender relações entre 

variáveis ou, mais concretamente, se a participação em um curso de formação continuada afeta a 

qualidade das concepções apresentadas pelos professores, como é característico de outras 

abordagens, mas as construções sociais da vida de determinados grupos – em nosso caso, grupos 

de professores em formação continuada. 

Essa perspectiva de estudo de caso se orienta pela natureza emergente do delineamento da 

pesquisa, o que implica a impossibilidade de se definir, a priori, todos os métodos, dados e teorias 

 
11 A comparação, para essas autoras, não é entendida na chave de justaposição a partir da qual se emprega esse construto 

em pesquisas de orientação neopositivista. Entendemos que ‘comparação’, para elas, seja equivalente ao termo 

‘contraste’, conforme utilizado por pesquisadores da Etnografia Interacional (CASTANHEIRA et. al, 2001). 
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a serem utilizados (BARTLETT; VRAVRUS, 2017). Isso não significa, certamente, que a pesquisa 

prescinde de qualquer grau de estruturação prévia, mas que seu desenho deve ser suficientemente 

flexível para adaptar-se às reformulações que se façam necessárias ao longo do desenvolvimento 

das investigações. Assim, a partir de um fenômeno de interesse e de uma questão mais ampla, 

novas questões são incorporadas à medida em que a análise dos diferentes níveis de representação 

de dados evidenciem a necessidade de se investigar algum aspecto em maior profundidade, seja 

para elucidar aspectos ainda não compreendidos ou para sustentar a proposição de novas 

formulações teóricas. 

A partir desses referenciais, entendemos que os “casos” devem ser definidos 

preferencialmente a partir do fenômeno estudado e não de unidades empíricas (BARTLETT; 

VRAVRUS, 2016). Nos cursos de formação continuada que temos acompanhado em nosso grupo 

de pesquisa, por exemplo, podemos tomar cada professor (ou grupo de professores) que 

participa(m) de uma dada formação como um caso. Alternativamente, podemos entender o próprio 

programa de formação que ocorreu num determinado período como sendo o caso. Nesses cenários, 

pautamos nossa ideia de caso em uma unidade empírica e, portanto, discreta, pois seus limites são 

claros e bem definidos. 

Outra possibilidade que se apresenta é entendermos os casos a partir de um construto 

teórico, tal como fazemos nesta pesquisa – isto é, definimos nosso caso a partir do fenômeno de 

nosso interesse: a construção de oportunidades de aprendizagem docente sobre o EnCI em 

diferentes grupos de professores em formação continuada. Nesta situação, os limites do caso são 

menos discretos e modificam-se ao longo da pesquisa para abrigar elementos que antes pareciam 

externos a ele. O que fará parte do caso, portanto, está mais condicionado aos interesses teóricos 

que sustentam a pesquisa ou, posto de outro modo, ao fenômeno que se deseja estudar 

(BARTLETT; VRAVUS, 2016, 2017). Entretanto, sendo o próprio fenômeno uma construção que 

se dá ao longo do percurso analítico – em nosso caso, por exemplo, não seria possível determinar 

de antemão quais eventos se constituiriam como oportunidades de aprendizagem –, a definição do 

que constitui o caso se dá necessariamente durante a trajetória de pesquisa e está aberta a 

transformações. 

O estudo de caso que apresentamos aqui é caracterizado pela comparação horizontal, que, 

de acordo com Bartlett e Vravus (2016), busca comparar como um fenômeno de interesse é 

socialmente produzido em diferentes locais (em nosso caso, diferentes grupos). Ao realizar esse 
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tipo de análise, buscamos nos pautar nos seguintes pressupostos: 

• A comparação horizontal requer atenção a como processos históricos e contemporâneos 

influenciaram os diferentes casos, que podem ser definidos como pessoas, grupos de 

pessoas, locais, instituições, movimentos sociais, parcerias etc.; 

• A comparação horizontal evita impor categorias derivadas somente de um caso para 

outros casos; 

• A inclusão de múltiplos casos em uma mesma escala comparativa não deve achatar os 

casos ao se ignorar informações contextuais relevantes sobre cada um deles. 

[...] 

(BARTLETT; VRAVUS, 2016, p. 62, tradução nossa). 

Dessa maneira, buscamos nos pautar em uma lógica de conexão entre a construção de 

oportunidades de aprendizagem docente em cada um dos três grupos de professores estudados, 

buscando estabelecer ligações entre o que é socialmente construído em cada um deles. Nesse 

intento, ao mesmo tempo em que buscamos compreender o que há em comum em cada um deles, 

nos esforçamos para tornar transparentes as particularidades dos três grupos. Posto de outro modo, 

ao comparar os três grupos, procuramos evitar hierarquizá-los ou tomar um deles como padrão para 

a análise dos demais, entendendo que as diferenças que se tornam visíveis na análise devem ser 

interpretadas à luz da trajetória de cada grupo, e não dos parâmetros de outros grupos. 

Partindo desses pressupostos gerais, a construção de nosso estudo de caso comparado se 

deu a partir de princípios e práticas da Etnografia Interacional, em diálogo com elementos da 

Microetnografia e da teoria do posicionamento, como apresentaremos a seguir. 

4.2 Etnografia Interacional 

Situamos esse trabalho no âmbito da Etnografia na Educação, que, como definem Green e 

Bloome (1995), se refere às pesquisas de orientação etnográfica realizadas por pesquisadores do 

próprio campo da educação, em contraste com a Etnografia da Educação, que diz respeito ao 

trabalho realizado por antropólogos interessados em compreender determinadas questões em 

contextos educacionais. Nos valendo de outra distinção proposta por esses autores, esclarecemos 

que não objetivamos, nesta dissertação, fazer etnografia em senso estrito, isto é, conduzir uma 

pesquisa ampla, de longa duração e profundidade acerca de um grupo social. Antes, procuramos 

adotar uma perspectiva etnográfica, ou seja, realizar uma pesquisa mais focada em aspectos 

particulares das práticas sociais de um grupo, adotando teorias da cultura e práticas de investigação 

associadas à Etnografia (GREEN; BLOOME, 1995; GREEN; DIXON; ZAHARLIC, 2005). 

Dentro do vasto campo da Etnografia em Educação, buscamos nos aproximar dos princípios 

e das práticas da Etnografia Interacional (CASTANHEIRA et. al, 2001), uma lógica de 
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investigação que tem sido desenvolvido por pesquisadores e pesquisadoras do campo educacional 

nas últimas quatro décadas. Na introdução da obra Framing issues of theory and methods for the 

study of science and engineering education, na qual apresentam-se diversas pesquisas orientadas 

por essa lógica de investigação, Kelly e Green (2018) oferecem a seguinte definição: 

A etnografia interacional é uma abordagem para o estudo da cultura. [...] A orientação 

para o entendimento da cultura inicia com o reconhecimento da importância dos processos 

discursivos, dos textos, dos sinais e dos símbolos para a construção de normas e 

expectativas; papeis, relações e posicionamentos; e direitos e obrigações, assim como para 

a construção de sentido entre os membros. A etnografia interacional é informada pela 

sociolinguística, antropologia, etnometodologia e análise crítica do discurso. (p. 4, 

tradução nossa). 

No campo do Ensino de Ciências, a Etnografia Interacional têm sustentado o estudo de 

fenômenos, tais como tais como a construção das ciências como uma prática discursiva em sala de 

aula (KELLY; CRAWFORD, 1997);  o uso de evidências por estudantes dos anos iniciais do ensino 

fundamental (FRANCO; MUNFORD, 2017); a construção de investigações em salas de aula do 

ensino fundamental (FONSECA, 2017); os saberes docentes mobilizados por uma professora dos 

anos iniciais (ALMEIDA, 2017), entre outros. 

Em comum, essas pesquisas apresentam uma ênfase nas práticas culturais e no discurso de 

diferentes grupos em situações de ensino. Como apontam Green, Dixon e Zaharlic (2005), um dos 

pressupostos da etnografia enquanto estudo da cultura é a compreensão daquilo que os membros 

de um grupo “precisam saber, produzir, entender e prever, a fim de participar como um membro 

desse grupo” (p. 28). Essa, porém, não é uma tarefa trivial, pois o conhecimento e as práticas 

culturais dos membros de um grupo em geral são tácitos, portanto de difícil identificação. Assim, 

para essas autoras, conduzir um estudo orientado por uma abordagem etnográfica implica tornar 

visível aquilo que é invisível (GREEN; DIXON; ZAHARLIC, 2005). 

Uma das formas de dar visibilidade às práticas diárias de um grupo, nessa perspectiva, é a 

adoção de uma abordagem contrastiva (GREEN; DIXON; ZAHARLIC, 2005), que envolve, 

dentre outras coisas, a triangulação de perspectivas, dados, métodos e teorias. Nessa linha de 

raciocínio, entende-se que ao contrastar os mesmos dados a partir de diferentes perspectivas ou 

métodos, por exemplo, o pesquisador pode passar a enxergar aspectos que não seriam visíveis caso 

ele se valesse de uma única perspectiva ou método. Da mesma forma, ao contrastar diferentes 

dados, pode-se perceber particularidades mais sutis da vida de um grupo que se tornam visíveis 

com mais facilidade quando contrastados com outros grupos. 

Assim, ao adotar o contraste como um princípio e uma estratégia para elucidar aspectos 
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corriqueiros da vida social, o etnógrafo busca compreender a vida de um grupo a partir de uma 

perspectiva êmica, ou seja, da perspectiva de seus membros12 (GREEN; DIXON; ZAHARLIC, 

2005). Nesse sentido, ainda que não entre em campo como uma tábula rasa, o etnógrafo procura 

suspender suas próprias crenças a respeito de como a vida social de um grupo deveria ser para, por 

meio da adoção de uma abordagem contrastiva, compreender como ela de fato é. 

Embora haja diferentes abordagens para um estudo etnográfico, a Etnografia Interacional 

tem como objeto de estudo o discurso no nível das interações face-a-face em eventos construídos 

pelos membros de um grupo social (CASTANHEIRA et. al, 2000; GREEN; BRIDGES, 2018). 

Para isso, frequentemente se vale de gravações de áudio e vídeo para construir diferentes formas 

de representação de dados, mapeando os eventos em diferentes níveis de escala analítica (GREEN; 

DIXON; ZAHARLIC, 2005; KELLY, GREEN, 2018). A partir desses registros, os pesquisadores 

podem passar a analisar os dados, explorando, dentre outras, as seguintes questões de cunho 

etnográfico: 

• O que está acontecendo aqui? 

• O que está sendo realizado, por quem e com quem, como, quando e onde, em quais 

condições, para quais propósitos, com base em quais conhecimentos históricos ou 

contemporâneos, com base em quais recursos (e.g. artefatos, significados, ferramentas), 

com quais resultados e consequências para os indivíduos e para o grupo? 

• A que membros de um grupo tem acesso a, se orientam para, e se responsabilizam por? 

• O que faz alguém um insider ou um outsider em grupos particulares (i.e., sala de aula, 

grupo dentro da sala de aula, dupla ou outra rede social)? 

• Quais papéis e relações, normas e expectativas, direitos e obrigações são construídas e 

sustentadas pelos membros? 

• Como conhecimentos culturais previamente construídos suportam ou restringem a 

participação em, ou criam frame clashes com, o conhecimento local contruído em um 

evento ou grupo social? 

• Como decisões tomadas além do grupo (e.g. o limite de uma sala de aula) favorecem ou 

restringem o que os membros podem saber e fazer, bem como as oportunidades de 

aprendizagem e construção de identidade disponíveis? 

(GREEN; SKUKAUSKAITE; BAKER, 2012) 

A partir de tais questões, torna-se evidente que a compreensão da construção social e 

discursiva da vida de um grupo constitui o foco da análise nessa abordagem de pesquisa. 

Entendemos, pois, que a Etnografia Interacional pode contribuir com o estudo dos processos de 

formação de professores a partir de sua ênfase nas interações momento-a-momento e na busca do 

desenvolvimento de uma perspectiva êmica. Assim, ao adotar esse enfoque, podemos, em 

consonância com o que apresentamos em seções anteriores, voltar nosso olhar para os processos 

 
12 Consideramos importante, neste ponto, diferenciar perspectiva de percepção, como fazem Green, Castanheira e 

Yeager. Ou seja, o que interessa ao etnógrafo não é como os membros de um grupo sentem, pensam ou elaboram sobre 

os eventos dos quais vivem (percepção), mas de qual perspectiva eles constroem esse evento, guiando-se a partir de 

normas e expectativas, papéis e relações, direitos e obrigações (CASTANHEIRA et. al, 2001; GREEN; KELLY, 2018). 
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de formação – e não para seus resultados e produtos –, buscando compreender as construções dos 

grupos de professores à luz do contexto e da trajetória de cada um deles. 

4.3 Contexto da pesquisa 

Tendo situado alguns de nossos pressupostos teórico-metodológicos, passamos à 

apresentação do nosso contexto de pesquisa. As informações aqui presentes, quando não 

referenciadas pelos documentos curriculares, estão ancoradas em nosso envolvimento com o 

processo de implementação curricular nesta rede de ensino, sobretudo de nossa participação em 

diferentes cursos de formação continuada nos anos de 2018 e 2019.  

4.3.1 O movimento de reforma e implementação curricular na rede municipal de São Paulo 

Orientada pelas discussões acerca da elaboração de uma base curricular comum no país, a 

Secretaria Municipal de Educação (SME) de São Paulo iniciou, em março 2017, um novo 

movimento de reforma curricular, cuja cronologia resumida está representada na figura a seguir.  

Figura 6. Linha do tempo do movimento de reforma curricular na SME-SP.  

 
Fonte: autoria própria. 

O processo de reformulação curricular resultou na produção de um documento intitulado 

Currículo da Cidade: saberes e aprendizagens, que, segundo consta em sua apresentação, buscou 

congregar elementos dos documentos curriculares anteriormente produzidos no município, de 

modo a estabelecer uma continuidade nas práticas e de se valorizar a identidade construída na 

educação paulistana nas últimas décadas (SME, 2017). 

Além do documento curricular propriamente dito, cuja publicação, em dezembro de 2017, 

se deu concomitantemente a da Base Nacional Comum Curricular, foram produzidos, também no 
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âmbito desta reforma, os Cadernos da Cidade: saberes e aprendizagens, materiais didáticos para 

os componentes de Ciências, Língua Portuguesa e Matemática, bem instruções para os professores 

de cada um desses componentes curriculares, publicadas em documentos intitulados Orientações 

Didáticas do Currículo da Cidade13.  

De modo a subsidiar a implementação dessa nova proposta curricular, diversos cursos de 

formação de professores foram oferecidos nas Diretorias Regionais de Ensino (DRE) do município. 

Nesta pesquisa, nosso interesse incide, especificamente, sobre um curso de formação de 

professores oferecido no segundo semestre de 2018.  

Antes de apresentar o contexto desse curso, porém, convém apresentar brevemente alguns 

dos pressupostos norteadores do currículo do componente curricular de Ciências Naturais, bem 

como discorrer sobre as características dos materiais didáticos produzidos para esse componente.  

4.3.1.1 O Currículo da Cidade de Ciências Naturais 

Fundamentado em documentos curriculares anteriores, produzidos tanto em âmbito federal 

quanto municipal, bem como nas primeiras versões da Base Nacional Comum Curricular, o 

Currículo da Cidade de Ciências Naturais é organizado a partir de alguns elementos centrais, cuja 

relação é representada em um disco dinâmico: eixos estruturantes da alfabetização científica, 

abordagens temáticas, práticas científicas, eixos temáticos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento (Figura 7). 

Na camada mais externa do disco dinâmico encontram-se eixos estruturantes da 

Alfabetização Científica (SASSERON; CARVALHO, 2011) nos quais se ancora o documento 

curricular: compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos científicos; compreensão da 

natureza das ciências e dos fatores éticos e políticos que circundam sua prática; e o entendimento 

das relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. 

 
13 Esses materiais são publicamente disponibilizados no site da prefeitura de São Paulo e podem ser acessados na seção 

‘Materiais’. Disponível em: https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/ensino-fundamental-e-medio/ciencias-naturais/. 

Acesso em: 29 nov. 2021.  

https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/ensino-fundamental-e-medio/ciencias-naturais/
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Figura 7. Disco Dinâmico do Currículo da Cidade 

 

Fonte: SME (2017a) 

De modo a favorecer o trabalho pautado na alfabetização científica, o documento elenca 

cinco abordagens temáticas que dizem respeito ao processo de construção do conhecimento 

científico: (i) linguagem, representação e comunicação; (ii) práticas e processos investigativos; (iii) 

elaboração e sistematização de explicações, modelos e argumentos; (iv) relações entre Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente; e (v) contextualização social, cultural e histórica.  

De modo a especificar conjuntos de ações relacionadas a essas abordagens temáticas, 

propõem-se três práticas científicas que perpassam todo o currículo e se tornam mais complexas 

ao longo dos anos escolares, conforme indicado na Figura 8: (i) tratamento da informação, (ii) 

plano de trabalho e (iii) construção de explicação. Ambas as dimensões – abordagens temáticas e 

práticas científicas –, de acordo com essa proposta, devem ser trabalhadas em sala de aula de modo 

articulado aos conteúdos conceituais (SME, 2017). 
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Figura 8. Progressão das práticas científicas no Currículo da Cidade do Ensino Fundamental 

 

Fonte: SME (2017a). 

Os conhecimentos estruturantes das ciências, correspondentes ao primeiro dos três eixos da 

alfabetização científica que pautam este documento, desdobram-se nos eixos temáticos (i) Matéria, 

Energia e suas Transformações; (ii) Cosmos, Espaço e Tempo; e (iii) Vida, Ambiente e Saúde. 

Desses três eixos originam-se os Objetos de Conhecimento, que são os tópicos que especificam os 

conteúdos conceituais a serem trabalhados do primeiro ao nono ano do Ensino Fundamental em 

uma lógica de progressão. Tais objetos entremeiam-se com as práticas científicas e as abordagens 

temáticas para dar origem aos Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento, representados na 

camada mais interna do disco dinâmico. 

Os diferentes níveis de organização do documento curricular de Ciências Naturais – eixos 

estruturantes da AC, abordagens temáticas, práticas científicas, eixos temáticos, objetos do 

conhecimento e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, de acordo com a lógica proposta, 

não devem ser concebidos como dimensões separadas e desconectadas. Como é possível observar 

no excerto a seguir, espera-se que, na proposição de um objetivo, articulem-se as práticas 

científicas e conteúdos conceituais que, conjuntamente, favoreçam o desenvolvimento da 

alfabetização científica dos estudantes. 

Outro exemplo é o OAD do 9º ano (EF09C24): Coletar e sintetizar informações sobre a 

interferência da ação humana e da tecnologia na herança de características desejáveis nos 

organismos, avaliando os riscos e benefícios. Esse objetivo articula o eixo temático Vida, 

ambiente e saúde; a prática científica Construção de planos de ação que considerem a 

coerência entre hipótese e problema de investigação; as abordagens temáticas Práticas e 

Processos de Investigação e Relações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, 

contemplando os três eixos da Alfabetização Científica (Compreensão básica de termos, 

conhecimentos e conceitos científicos, Compreensão da natureza das ciências e dos fatores 

éticos e políticos que circundam sua prática e o Entendimento das relações entre ciência, 

tecnologia, sociedade e ambiente). (SME, 2018a, p. 91) 
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Para propiciar o trabalho pautado articulado desses diferentes elementos elencados no 

documento curricular, aposta-se na  adoção do Ensino por Investigação como abordagem didática 

capaz de conjugar as aprendizagens acerca dos conteúdos conceituais, das práticas científicas, da 

natureza da ciência e das relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. De acordo com 

o documento curricular: 

Não se trata de dar mais ênfase ao desenvolvimento de habilidades, em detrimento do 

trabalho com conceitos científicos em sala de aula, o que poderia acarretar um 

esvaziamento do currículo. Pelo contrário, no ensino por investigação, é possível que a 

aprendizagem de conceitos, procedimentos e habilidades aconteça de maneira integrada e 

significativa, permitindo que os estudantes operem com ações intelectuais de maneira 

mais ativa, ao mesmo tempo em que constroem compreensões sobre a natureza da ciência. 

(SME, 2018a, p. 109) 

Para subsidiar a adoção do EnCI nas aulas de ciências, este documento apresenta o Ciclo 

Investigativo concebido por Pedaste e colaboradores (2015), sobre o qual também já nos 

debruçamos em seção anterior, como ferramenta a ser utilizada parte nortear o planejamento e a 

ação em sala de aula. As fases e subfases deste ciclo são descritas nos documentos Currículo da 

Cidade de Ciências Naturais (SME, 2017) e Orientações Didáticas do currículo da cidade: 

Ciências Naturais (SME, 2018a). Além disso, as sequências didáticas investigativas presentes nos 

Cadernos da Cidade foram produzidas tendo tal ciclo como referência, de modo que, no material 

do professor, indicam-se as fases do Ciclo Investigativo associadas a cada uma das atividades 

propostas. 

4.3.1.2 Os Cadernos da Cidade de Ciências Naturais  

Para todos os anos do Ensino Fundamental, além dos documentos curriculares já 

mencionados, produziram-se os Cadernos da Cidade dos componentes de Ciências Naturais, 

Matemática e Língua Portuguesa. Os materiais de Ciências Naturais foram estruturados na forma 

de unidades que contêm sequências didáticas investigativas14. Esses materiais foram produzidos 

por diferentes autores que compunham uma equipe coordenada pela orientadora desta pesquisa. 

Cada unidade desses materiais é formada por atividades que se pautam pela resolução de 

uma questão de investigação. Em alguns casos, as unidades organizam-se na forma de vários ciclos 

investigativos que, a partir da resolução de pequenas perguntas, permitem que se chegue a uma 

resposta à questão principal. Em outros, a unidade como um todo corresponde a um único ciclo 

investigativo. A extensão das unidades varia em cada caderno, sendo possível observar de 5 a 12 

 
14 Algumas dessas sequências didáticas podem ser encontradas integralmente no “Pátio Digital”. Disponível em: 

https://curriculo.sme.prefeitura.sp.gov.br/. Acesso em: 30 nov. 2021. 

https://curriculo.sme.prefeitura.sp.gov.br/
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atividades de tamanhos também diferentes. 

As atividades propostas nesses materiais são muito diversas e consideram a progressão das 

práticas científicas apresentada no documento curricular. Em atenção ao que está proposto pelo 

currículo, as unidades incorporam práticas e estratégias didáticas variadas, como a leitura de textos, 

interpretação de imagens, construção e/ou análise de gráficos e tabelas, interpretação de músicas, 

realização de entrevistas, participação em experimentos, pesquisas em livros e na internet, rodas 

de conversa, observação e registro de fenômenos naturais, entre outros. 

Além dos volumes produzidos para consumo dos estudantes, as versões correspondentes ao 

Caderno do Professor indicam, para cada unidade, os eixos temáticos, objetos do conhecimento e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que serão trabalhados. As atividades que as 

compõem contêm, ainda, indicações dos eixos estruturantes da alfabetização científica, abordagens 

temáticas, práticas científicas e fases do ciclo investigativo que podem ser desenvolvidas com os 

estudantes.  

É importante destacar que os materiais do professor não foram impressos para distribuição, 

mas encontravam-se disponíveis no SGP (Sistema de Gestão Pedagógica), sistema utilizado pelos 

professores para diversas atividades, como o registro das avaliações dos alunos. Entretanto, ao 

longo da formação que analisamos, vários professores relataram não saber que esse material 

poderia ser encontrado no sistema. 

Os Cadernos da Cidade não contemplam todos os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento previstos para cada ano escolar. Assim, de acordo com a formadora Ruth15, que 

muitas vezes reforçou essa informação ao longo dos encontros, a adoção dos Cadernos da Cidade 

não substitui a utilização dos livros didáticos aos quais a escola tem acesso via PNLD (Programa 

Nacional do Livro Didático), tampouco restringe a adoção de outros materiais por parte do 

professor. Assim, de acordo com o discurso da SME, também reproduzido ao longo das formações 

que acompanhamos, a intenção é que o material didático produzido no âmbito da reforma não seja 

entendido como uma apostila que deve ser seguida o tempo todo, mas como um dentre outros 

recursos que o professor pode utilizar. 

Embora esse material já tivesse sido distribuído às escolas no primeiro semestre de 2018, 

observamos, na formação analisada nesta dissertação (realizada no segundo semestre de 2018), que 

 
15 Os formadores serão apresentados na seção 4.3.2.2. Seus nomes, bem como os dos demais professores, são 

pseudônimos. 
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enquanto alguns professores relatavam estar utilizando ou já ter utilizado o Caderno da Cidade 

com seus alunos, outros diziam não ter recebido orientações a respeito de seu uso e, por isso, 

continuavam sem utilizá-lo até o momento. 

4.3.2 Os cursos de formação continuada da área de Ciências Naturais 

Em 2018, iniciou-se um movimento de formações de formadores e de professores como 

parte do processo de implementação curricular nesta rede. De modo simplificado, as formações 

foram idealizadas em três etapas: formação de formadores, oferecida pela SME; formação de 

professores, em cada DRE, oferecida pelos formadores que participaram das formações de 

formadores; e, finalmente, “multiplicação” da formação de professores na escola, nos horários de 

formação coletiva, pelos professores que participaram das formações em cada DRE. 

As formações de formadores, de modo geral, eram ministradas pelos assessores que 

participaram do processo de reforma curricular do componente de Ciências Naturais, dentre os 

quais a orientadora desta pesquisa, além de outros profissionais convidados, externos à rede 

municipal. Esses cursos objetivam auxiliar os formadores, professores da rede que ocupam este 

cargo em cada DRE, a prepararem a formação de professores para as diretorias em que atuam. 

Assim, cada curso de formação de professores era, em geral, precedido pela formação de 

formadores correspondente. 

 No primeiro semestre de 2018, após a formação de formadores, ocorreu, em cada DRE, o 

curso intitulado “Implementação do Currículo da Cidade – Ciências Naturais”, primeira formação 

oferecida no contexto da reforma curricular. A participação neste curso foi condicionada à 

indicação, por cada escola, de um único professor representante da unidade, que seria responsável 

por multiplicar a formação para seus pares. Desse modo, esperava-se que, em um cenário ideal, 

todos os professores da rede recebessem algum tipo de subsídio que auxiliasse na compreensão do 

currículo, seja pela participação direta no curso de implementação ou pela formação na própria 

escola, oferecida pelos colegas. 

 No segundo semestre de 2018 ocorreu outra formação, essa de caráter facultativo, na qual 

cada professor pôde optar pela participação independentemente da indicação da escola, 

respeitando-se o limite de vagas em cada DRE. Intitulado “O Ensino por investigação e o Currículo 

da Cidade de Ciências Naturais”, esse curso objetivava aprofundar as reflexões sobre o Ensino por 

Investigação, que também já havia sido trabalhado na formação anterior, articulando os três. 

documentos curriculares produzidos pela rede: Currículo da Cidade, Cadernos da Cidade: Saberes 
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e Aprendizagens, e Orientações Didáticas do Currículo da Cidade – Ciências Naturais. 

Em 2019, após o primeiro ano de implementação curricular, as formações realizadas 

buscavam integrar os elementos do currículo e os aspectos mais didáticos, como o EnCI, aos 

conteúdos conceituais expressos nos eixos temáticos e nos objetos de conhecimento propostos no 

documento curricular. Assim, no primeiro semestre de 2019, os formadores participaram de um 

curso ministrado por especialistas em Astronomia, com o intuito de preparar a formação referente 

a esta temática para os professores de cada DRE: “Astronomia no Currículo da Cidade: construindo 

possibilidades”, que foi oferecida aos professores da rede no segundo semestre de 2019. 

Na DRE na qual realizamos nossa pesquisa de campo, daqui em diante referida como DRE 

A, acompanhamos, em nosso grupo de pesquisa, esses três cursos de formação de professores16, 

além das formações de formadores correspondentes. Aqui, nos voltaremos, de modo mais 

específico, para a formação “O Ensino por Investigação e o Currículo da Cidade de Ciências 

Naturais”, oferecida no segundo semestre de 2018. Ainda que nosso foco recaia sobre essa 

formação, destacamos que alguns dos professores participaram de duas ou três delas, o que nos 

indica uma continuidade no processo formativo de algum sujeitos, além de nos apontar diferenças 

de acesso aos conhecimentos curriculares, razão pela qual explicitaremos nas análises, quando isso 

se mostrar relevante, de que ponto dessa história mais ampla partem os diferentes membros dos 

grupos de professores. 

4.3.2.1 O curso de formação estudado 

Temos que o contexto mais imediato desta pesquisa se situa, portanto, na formação “O 

Ensino por Investigação e o Currículo da Cidade de Ciências Naturais”, ministrado, ao longo do 

segundo semestre de 2018, em todas as DRE do município.  

Ao longo dos meses de setembro e novembro, seis encontros de formação, no período da 

noite, ocorreram presencialmente na sede da DRE A. Nesta DRE, em particular, optou-se por 

articular as temáticas do currículo e do Ensino por Investigação aos conteúdos conceituais e às 

práticas de Microbiologia. Assim, ao longo dos encontros, foram realizadas atividades práticas com 

o intuito de instrumentalizar os professores para trabalhar esse conteúdo em sala de aula. No 

Quadro 3, situamos temporalmente o curso e os eventos analisados.

 
16 Na condição de observador participante, acompanhei as formações de professores ministradas do segundo semestre 

de 2018 e do primeiro semestre de 2019. A formação do primeiro semestre de 2018 foi acompanhada mestranda Isabela 

Castro. As formações de formadores foram acompanhadas pela orientadora da pesquisa. 
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Quadro 3. Linha do tempo do curso de formação estudado 

CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA DRE A 

Implementação do Currículo da Cidade de 

Ciências Naturais  

(1º/2018) 

O Ensino Por Investigação e o Currículo da 

Cidade de Ciências Naturais 

(2º/2018) 

Astronomia no Currículo da Cidade: construindo 

possibilidades 

(1º/2019) 

 

 

 

Encontro 1 Encontro 2 Encontro 3 Encontro 4 Encontro 5 Encontro 6 

19/09/2018 26/09/2018 03/10/2018 10/10/2018 17/10/2018 07/11/2018 

Elementos do 

Currículo da Cidade 

 

Ciclo Investigativo 

 

Sequência didática 

Ciclo Investigativo 

 

Sequência didática 

Ciclo Investigativo 

 

Práticas Científicas 

Atividades 

experimentais e 

investigativas 

Apresentação das 

sequências didáticas 

desenvolvidas pelos 

grupos 

 

 

 

DISCUSSÃO DE UNIDADES DOS CADERNOS DA CIDADE E DAS ATIVIDADES DE ACORDO COM AS FASES DO CICLO 

INVESTIGATIVO (EV3.3a) 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Marcos, Camila, Carol, Cris, Rebeca e Rose 

discutem a unidade “Os combustíveis que 

usamos”, do 9º ano.  

 Danilo, Luciana, Marcela e Sabrina discutem a 

unidade “As gotas de água”, do Caderno da 

Cidade do 2º ano. 

Gabriel, Larissa, Lígia, Naiara e Sara discutem a 

unidade “Os combustíveis que usamos”, do 

Caderno da Cidade do 5º ano. 
Fonte: autoria própria  
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Como mostra o Quadro 3, esse curso de formação foi composto por seis encontros. 

Versando sobre diferentes tópicos relacionados ao Currículo da Cidade e ao EnCI, esses 

encontros tinham, em média, três horas e meia de duração. Nos Apêndices A a E, apresentamos 

uma síntese descritiva dos seis encontros, bem como as linhas do tempo que resumem os 

eventos de cada um deles. 

4.3.2.2 Os professores formadores 

A formação em questão foi ministrada por Ruth e Saulo, professores da rede municipal 

de São Paulo. Ruth ocupava, há alguns anos, o cargo de formadora de professores naquela DRE, 

tendo ministrado, portanto, outras formações precedentes, bem como participado das formações 

de formadores anteriormente oferecidas pela SME. Para auxiliá-la com as atividades práticas 

de microbiologia e microscopia, ela convidou Saulo, professor de Ciências dos anos finais do 

ensino fundamental que não compunha formalmente o quadro de formadores daquela DRE, 

para ajudá-la. 

Além da graduação em Ciências Biológicas, comum aos dois formadores, Ruth possuía 

mestrado na área de sua formação inicial e Saulo cursava mestrado em Educação.  

4.3.2.3 Os professores participantes 

Participaram deste curso cerca de cinquenta professores17 de diferentes formações 

iniciais: Ciências Biológicas (n = 15), Pedagogia (n = 29), Matemática (n = 2), Química (n = 

2), Física (n = 1), Educação Física (n = 1) e Artes Visuais (n = 1).  De acordo com o que foi 

informado pela formadora no primeiro encontro, a realização de uma formação mista, isto é, 

com professores polivalentes e especialistas, era uma demanda frequente dos próprios 

professores da rede. 

O tempo de carreira e de rede municipal dos professores dessa formação era bastante 

diverso. Entretanto, não temos dados precisos a esse respeito pois, apesar de termos enviado, 

via e-mail, um questionário de caracterização do perfil dos participantes, obtivemos uma 

quantidade ínfima de respostas, razão pela qual informações mais detalhadas a esse respeito 

não são fornecidas nesta seção. 

Por ter sido ministrada no período da noite, os encontros geralmente não iniciam 

pontualmente e muitos professores se atrasavam, deixando de participar das primeiras 

atividades. Isso pode ser explicado, em parte, porque os professores participantes desse curso 

não recebiam dispensa de ponto. Apesar disso, para obter cerificação – e, com isso, pontuação 

 
17 Ao longo dos encontros, o número de participantes variou tanto em função de faltas quanto de desistências.  



78 

 

para progredir na carreira – os professores participantes precisavam comparecer a todos os 

encontros e entregar o trabalho final, que consistia em uma sequência didática investigativa 

elaborada em grupo. 

A maior parte dos professores participantes já era conhecida da formadora Ruth, 

conforme ela mesma me informou em uma de nossas conversas informais18. Segundo ela, os 

professores do ensino fundamental da DRE em questão não apresentam um perfil de resistência 

à reforma curricular. Além disso, ela dizia acreditar que, por se tratar de um curso de caráter 

optativo, diferentemente do curso do primeiro semestre, a resistência percebida devia ser ainda 

menor. 

Ao entrar nessa formação, os professores possuíam diferentes níveis de familiaridade 

com o Currículo da Cidade. Atribuímos isso não apenas à natureza restrita do curso de 

implementação do currículo (1º/2018), que, conforme mencionamos, recebeu apenas um 

professor por escola, mas ao fato de que, segundo relatos dos participantes, a “multiplicação” 

da formação não ocorreu em muitas das escolas. Da mesma forma, enquanto alguns professores 

diziam já estar utilizando o Caderno da Cidade em suas aulas, outros afirmavam que ainda não 

tinham tido contato com o material, sendo que muitos sequer estavam cientes de que o Caderno 

do professor se encontrava disponível no SGP. 

Entendemos que embora o interesse e afinidade dos professores pelo movimento de 

reforma possa responder por parte das diferenças na familiaridade que possuem com os 

materiais curriculares, as condições de trabalho associadas à jornada dos professores na rede 

municipal, conforme exploraremos brevemente a seguir, também são relevantes para 

entendermos esse fenômeno. 

4.3.2.4 Jornadas de trabalho docente na rede municipal 

Na rede municipal de São Paulo, há dois tipos principais de jornada de trabalho: a JBD 

(Jornada Básica Docente) e a JEIF (Jornada Integrada Especial de Formação). Ao ingressar na 

rede municipal, os professores de Ensino Fundamental e Médio automaticamente são atribuídos 

à JBD, que corresponde à 30 horas/aula, sendo 25 horas/aula de regência em sala de aula e 5 

horas/aula compostas por atividades extra classe, tais como planejamento de aulas e correção 

de atividades, das quais 2 horas/aula podem ser cumpridas fora da escola. Entretanto, nem 

sempre é possível completar a carga horária de 25 horas/aula como regente. Nestes casos, o 

professor atua como “módulo sem regência”, ficando à disposição para substituir colegas que 

 
18 Destoando das demais, esta seção do texto é escrita na primeira pessoa do singular de modo a evidenciar meu 

contato com este grupo na condição de observador participante. 
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faltarem, auxiliando os professores regentes em suas aulas ou realizando outras atividades. 

Em determinado período do ano, geralmente entre outubro e novembro, os professores 

que atuam na JBD podem formalizar sua opção pela JEIF, jornada caracterizada por 40 

horas/aula. Similarmente à JBD, na JEIF o professor também ministra 25 horas/aula como 

regente, mas as 15 horas/aula restantes são cumpridas da seguinte forma: 11 horas/aula de 

atividades, sendo 3 horas/aula coletivas e 2 horas/aula individuais na escola, e 4 horas/aula que 

podem ser cumpridas em outros lugares. 

Nota-se, portanto, que a vantagem da JEIF em relação à JBD – além, é claro, da 

remuneração mais elevada – são as horas a mais que o professor pode dedicar à sua formação. 

Nas 3 horas/aula que devem ser cumpridas coletivamente, os professores participam de reuniões 

de caráter formativo na própria escola, que são organizadas pela coordenação pedagógica e 

também são chamadas de JEIF.  

Entretanto, a opção pela JEIF é restrita a professores que cumprem integralmente 25 

horas/aula de regência. Os professores “módulo”, como é o caso de muitos ingressantes na rede, 

ainda que desejem optar por essa jornada e tenham tempo disponível para tanto, são impedidos 

de fazê-lo. Dessa forma, esses professores continuam na JBD, sem acesso às reuniões de JEIF, 

e, portanto, com oportunidades reduzidas de formação em serviço. 

Ao longo da formação, diversos professores, sobretudo os que haviam ingressado na 

rede por meio do concurso público realizado em 2016, relataram não participar das JEIF e, 

portanto, não tinham acesso aos momentos de formação sobre o novo currículo. 

4.4 Produção de dados  

Entendemos, a partir dos referenciais teórico-metodológicos expostos até este momento, 

que os dados de pesquisa não são coletados pelo pesquisador, mas produzidos e representados 

de diferentes formas a partir das observações realizadas em campo (GREEN; DIXON; 

ZAHARLIC, 2005). Nesta seção, explicito de que modo os registros obtidos por meio da 

gravação audiovisual e das anotações em caderno de campo embasaram a produção dos dados 

que compõem este estudo de caso comparado orientado por uma perspectiva etnográfica.  

4.4.1 Negociação da entrada no grupo e a observação participante 

O envolvimento do grupo de pesquisa do qual faço parte com a DRE em questão foi 

facilitado pela atuação de minha orientadora como assessora desta rede de ensino durante o 

processo de reforma e implementação curricular, bem como de seu papel como formadora de 

formadores. Previamente à minha entrada em campo, no segundo semestre de 2018, outra 
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colega do grupo de pesquisa já havia participado da formação oferecida no primeiro semestre, 

razão pela qual dimensões mais burocráticas de acesso, como a obtenção de autorizações da 

diretoria, não se constituíram como uma preocupação. Embora eu não conhecesse a formadora 

Ruth e os demais membros da DRE com os quais interagi nesse período, nossa interação foi 

facilitada, considerando que o papel que ocupei já lhes era mais familiar. Além disso, o 

formador Saulo e eu já nos conhecíamos de outros contextos. Dessa forma, foi possível manter 

uma relação amistosa com ambos os formadores, o que favoreceu o compartilhamento de ideias 

e impressões sobre a formação ao longo dos encontros. 

No primeiro dia de formação, antes da fala inicial dos formadores, convidei os 

professores presentes a participarem da pesquisa, informando-os acerca dos objetivos do 

projeto e esclarecendo que os registros obtidos seriam mantidos em sigilo e utilizados apenas 

para fins de pesquisa. Os professores que concordaram com a participação assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido previamente aprovado pelo Comitê de Ética do  Instituto 

de Biociências da USP (Anexo 1). 

Tendo obtido consentimento da maior parte dos participantes, iniciei a observação 

participante e a produção de registros audiovisuais da totalidade dos encontros. Uma visão geral 

do auditório no qual a formação foi realizada está representada na Figura 9, na qual destaca-se 

o posicionamento de duas câmeras principais que capturaram, de diferentes ângulos, os 

professores e formadores durante todo o período observado. Em alguns encontros, apenas a 

câmera superior direita foi utilizada.  

Embora a posição dos participantes tenha variado ao longo dos encontros, bem como a 

própria composição dos grupos, o croqui pode ser considerado representativo da maior parte 

dos dias observados. Nele, identificamos os cinco grupos de professores dos quais obtivemos 

registros visuais dos momentos de interação em pequenos grupos. Conforme mencionamos, 

nesta dissertação nos debruçamos apenas sobre os Grupos 1, 2 e 3. 
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Figura 9. Croqui do auditório no qual ocorreram os encontros de formação. 

 

Fonte: autoria própria 

Ao longo os seis encontros de formação, procurei, sempre que possível, chegar 

antecipadamente no local de modo a posicionar as câmeras e testá-las antes do início das 

gravações. Ao final dos encontros, após recolher os equipamentos utilizados, costumava 

permanecer por algum tempo no auditório para auxiliar os formadores na organização do 

espaço. Além do mero cumprimento de tarefas, esses momentos propiciaram ricas 

oportunidades de partilha e discussão com Ruth e Saulo que, embora não sejam em si alvo de 

análise nesta dissertação, informam meu entendimento sobre esses grupos de professores e esta 

formação. 

Durante a maior parte do tempo dos encontros, optei por permanecer junto à câmera 

lateral direita para que fosse possível acrescentar marcações de tempo às notas em caderno de 

campo. Nos momentos de trabalho em pequenos grupos, a despeito de meu interesse inicial em 

acompanhar um único grupo ao longo de todos os encontros, optei por circular pelo auditório 

para permanecer disponível para interações com os formadores, que ocorriam com grande 

frequência durante esse tipo de evento. 

Assim, entendo ter desempenhado o papel que Spradley (1980) define como observação 

participante moderada, que “ocorre quando o etnógrafo busca manter um balanço entre ser um 

membro interno (insider) e externo (outsider), entre participação e observação” (p. 60, tradução 

nossa). Esse modo de engajamento com as pessoas e os eventos possibilitou que, não ocupando 

os extremos de um engajamento completo nos eventos (buscando ser e agir como um membro 
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dos grupos) ou de uma observação passiva, eu pudesse preservar meus momentos de 

introspecção e reflexão para a produção de registros não apenas sobre o que observava, mas 

também sobre as informações compartilhadas nas interações com os professores e formadores. 

4.4.2. As notas em caderno de campo 

Como explicita Spradley (1980), o teor das notas de campo varia de acordo com o 

pesquisador, podendo ser mais descritivas ou reflexivas, com maior ou menor complementação 

após a saída do campo. Em meu caso, o caderno de campo produzido ao longo da formação tem 

caráter predominantemente descritivo, mas conta também com notas reflexivas que eram 

destacadas com canetas coloridas, de modo a possibilitar sua distinção das descrições.  

Após cada encontro, acrescentei algumas notas com reflexões que surgiram 

posteriormente ou com informações não registradas quando as recebi, como os elementos das 

conversas com os formadores ao fim dos encontros. No primeiro semestre de 2019, quando 

comecei a explorar esses registros mais detidamente, o caderno de campo foi integralmente 

transcrito e os trechos que, por alguma razão, apresentavam lacunas, foram preenchidos por 

meio de uma descrição dos registros audiovisuais. 

As notas em caderno de campo foram utilizadas para nortear a seleção de eventos que 

exploramos no início da pesquisa, bem como para a produção dos mapas de eventos de cada 

encontro, que podem ser encontrados nos Apêndices de A a E. 

Como já mencionamos, obtivemos registros audiovisuais da totalidade dos encontros e 

das atividades realizadas por alguns dos grupos de professores. A obtenção desse tipo de 

registro é de especial importância para a Etnografia Interacional, uma vez que permite que o 

pesquisador revisite uma situação quantas vezes for necessário, formule novas interpretações e 

estabeleça contrastes a partir dos registros obtidos em diferentes momentos (CASTANHEIRA 

et. al, 2001; GREEN; DIXON; ZAHARLIC, 2005). Frente a um conjunto de mais de 30h de 

registros audiovisuais, um primeiro nível de análise dos dados consistiu na seleção dos eventos 

que comporiam a pesquisa, como exploraremos a seguir.  

4.5. Seleção dos eventos analisados: análise macroscópica 

Nossa análise macroscópica, que objetivou selecionar os eventos a serem analisados, foi 

realizada a partir dos mapas de eventos dos cinco primeiro encontros (Apêndices A a E), 

elaborados com base nas anotações em caderno de campo, e complementada a partir de 

informações obtidas dos registros audiovisuais desses encontros. Os mapas de evento foram 

produzidos com base em outros trabalhos (e.g. FRANCO, 2016; FRANÇA, 2017; FONSECA, 
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2017) e, por meio deles, objetivamos dividir os encontros em eventos e descrevê-los 

resumidamente, indicando os vídeos nos quais estão localizados em nosso arquivo e a 

minutagem correspondente, de modo a favorecer nossa consulta. 

Com base nesse mapeamento, classificamos os eventos dessa formação em seis tipos, 

como mostra a Tabela 1. O primeiro e mais frequente deles, as exposições dos formadores, não 

nos interessavam em decorrência do fato de que, salvo exceções (EV4.319), havia pouca 

participação dos professores nesses momentos. O tipo menos frequente, correspondente à 

apresentação das sequências didáticas elaboradas pelos professores, também não nos 

interessava, uma vez que, ao analisá-los, não seríamos capazes de acessar aspectos do processo 

de aprendizagem ao longo do curso. 

Além dessas razões, como desde o início desta pesquisa estávamos interessados em 

contrastar os dados de diferentes grupos de professores, nossa análise macroscópica 

concentrou-se apenas nos eventos nos quais havia a realização de atividades ou discussões em 

pequenos grupos, desconsiderando-se, portanto, os momentos de interação entre toda a classe. 

A partir do caderno de campo e dos mapas de evento, chegamos ao entendimento de que 

os eventos construídos em pequenos grupos eram de quatro tipos diferentes: atividades práticas 

de microbiologia; análises de atividades investigativas; atividades investigativas realizadas 

pelos professores; e momentos elaboração/planejamento das sequências didáticas apresentadas 

no último encontro. 

Tabela 1. Tipos de eventos no curso de formação analisado. 

Tipo de evento 
Encontro 

1 2 3 4 5 6 

Exposição dos formadores X X X X X X 

Prática de microbiologia X X X X X  

Análise de atividade 

investigativa 
    X X X  

Realização de análise 

investigativa 
X X     

Elaboração de SD       X     

Apresentação dos professores           X 

Fonte: autoria própria. 

Ao assistirmos as gravações dos eventos caracterizados como atividades práticas de 

microbiologia (EV1.7, EV1.8, EV2.8, EV3.3b, EV4.6 e EV.5.6), percebemos que, geralmente, 

eles não favoreciam que os professores se engajassem em um discurso sobre o EnCI. O mesmo 

ocorreu para as atividades investigativas realizadas pelos professores nos Encontros 1 e 2 

 
19 Representamos os eventos desse curso por meio do código EVX.Y, em que X corresponde ao número do 

encontro e Y corresponde ao número do evento.  
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(EV1.3, EV2.2 e EV2.6), que foram alvo de reflexão por parte dos formadores nos eventos 

subsequentes aos eventos citados, com pouca participação dos professores  Assim, optamos por 

não analisar tais eventos num primeiro momento, retornando a eles somente caso fossem 

referenciados pelos próprios professores. 

Em relação aos eventos de planejamento das sequências didáticas, observamos que, por 

terem ocorrido menos frequentemente e em menor tempo do que o previsto (somente no 

Encontro 4 – EV4.7), os grupos o utilizaram principalmente para combinar como se 

organizariam para planejar a sequência didática fora do horário da formação. Além disso, nos 

poucos grupos em que observamos discussões dos professores a respeito do planejamento – 

seja no evento do Encontro 4, seja ao longo de eventos que originalmente tinham outros 

propósitos –  elas giravam em torno, por exemplo, da escolha do tema e do ano escolar. Assim, 

também optamos por desconsiderar esses eventos para as próximas etapas da análise. 

Já em aos eventos caracterizados pela análise de atividades investigativas, encontramos 

três conjuntos de eventos20 que chamaram nossa atenção (EV3.3ª, EV4.4 e EV5.2). No 

Encontro 3, selecionamos o evento no qual os professores analisam sequências didáticas do 

Currículo da Cidade e buscam classificá-las de acordo com as fases do Ciclo Investigativo. Ao 

assistirmos tais eventos pela primeira vez e tomarmos nota sobre eles, percebemos que neles os 

professores estavam engajados em discussões e negociações em grupo a respeito do significado 

das fases do Ciclo Investigativo, o que nos pareceu um possível foco de análise. Além disso, 

chamou nossa atenção o engajamento dos professores nessa discussão e o fato de que eles 

pareciam mobilizar conhecimentos de diferentes naturezas para defender seus pontos de vista. 

No Encontro 4, também selecionamos um conjunto de eventos no qual os grupos de 

professores buscaram identificar os elementos do Disco Dinâmico em uma sequência didática 

do 7º ano do Ensino Fundamental. Entretanto, ao assistir as gravações desses eventos, 

percebemos que, se comparados ao conjunto de eventos do Encontro 3, eles não eram 

caracterizados por movimentos de negociação e disputa de significado entre os professores. 

Além disso, percebemos que, apesar de realizarem a classificação das atividades de acordo com 

o Disco Dinâmico, esses professores nem sempre explicitavam suas justificativas, 

diferentemente do que observamos no Encontro 3. Assim, entendemos que esse evento teria 

menor potencial analítico.  

Por fim, no Encontro 5, selecionamos um evento no qual os professores constroem 

critérios para distinguir atividades experimentais não investigativas de atividades 

 
20 Entendemos que, apesar de ocorrerem ao mesmo tempo em diferentes grupos, em cada grupo constrói-se um 

evento distinto, razão pela qual optamos por nos referir a eles como conjuntos de eventos. 
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investigativas. Ao longo de nossa análise exploratória, porém, percebemos que alguns grupos 

de professores não se engajaram na tarefa ou a realizaram de maneiras que não nos forneceriam 

dados para uma análise frutífera. Dois dos grupos, por exemplo, construíram o evento por meio 

de rápidas explicações de um dos membros aos outros professores, sem que eles tivessem a 

oportunidade de ler ou discutir os protocolos de atividade entregues pela formadora. Assim, 

entendemos que esse conjunto de eventos não favoreceria a construção de um estudo de caso 

comparado pautado em uma análise contrastiva entre os grupos. 

Por essas razões, optamos por incluir, nesta dissertação, somente o conjunto de eventos 

do Encontro 3 (EV3.3a), considerando que nele observamos que os professores estavam mais 

engajados em discussões envolvendo diferentes pontos de vista. Nesses eventos, também nos 

pareceu evidente, ao realizar as transcrições, que os grupos utilizavam fontes de conhecimento 

diversas e se organizavam de formas muito diferentes entre si. Assim, embora nosso foco 

analítico tenha mudado algumas vezes ao longo da pesquisa, desde as primeiras análises 

exploratórias eles chamaram nossa atenção por seu potencial em nos permitir estabelecer 

contrastes que revelassem as diferenças entre os grupos, tanto da perspectiva de quais 

conhecimentos foram construídos, quanto do modo pelo qual eles foram construídos pelos 

grupos. 

Reconhecemos que há formas mais êmicas – ancoradas na perspectiva dos participantes 

– de se selecionar os eventos para análise (cf. BLOOME et. al, 2004). Entretanto, consideramos 

que se nos guiássemos pelo que os participantes sinalizam – por exemplo, buscando por 

referências à relevância dos eventos no próprio discurso dos participantes – teríamos mais 

dificuldade em fazer nossas análises contrastivas entre os grupos, uma vez que o que é relevante 

para um grupo não necessariamente foi para outro. Por outro lado, consideramos que, uma vez 

que nossa escolha de eventos se pautou pela ocorrência de mais interações entre os membros 

de cada grupo, isso também nos fornece elementos para tornar visíveis aspectos importantes da 

vida social desses grupos, o que também nos aproxima de uma perspectiva êmica. 

4.5.1 O conjunto de eventos analisados 

Neste evento do Encontro 3 (EV3.3a), cada grupo de professores recebeu um exemplar 

do Caderno da Cidade de um ano escolar diferente. Embora os formadores já tivessem 

apresentado esse material didático nos dois encontros anteriores, neste evento os professores 

tiveram a oportunidade de utilizá-lo pela primeira vez ao longo do curso.  

Na Tabela 2, mostramos o título, o ano escolar e as sequências didáticas analisadas por 

cada um dos grupos analisados. A escolha das sequências analisadas em cada grupo coube à 
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formadora Ruth. 

Tabela 2. Sequências didáticas analisadas nos eventos selecionados 

Grupo SD Analisada Pergunta de investigação Ano escolar 

Grupo 1 A origem do Universo 

Por que as posições entre as 

estrelas de uma constelação não 

mudam? 

9º ano 

Grupo 2 As gotas de água 

Você já se perguntou como se 

formou e para onde vai cada 

gota de água? 

2º ano 

Grupo 3 
Combustíveis que 

usamos 

Como escolher quais 

combustíveis usar? Qual parece 

ser mais vantajoso? 

5º ano 

          Fonte: autoria própria 

Além das sequências didáticas, cada grupo recebeu, também, a pauta do evento, na qual  

a figura do Ciclo Investigativo foi reproduzida juntamente com uma descrição resumida de suas 

fases, bem como do Currículo da Cidade (SME, 2017), no qual constam orientações sobre as 

fases do Ciclo Investigativo. 

Na pauta entregue pelos formadores, constava um comando para que os grupos se 

organizassem por meio da distribuição de duas funções: um professor deveria ficar responsável 

por ser o relator, registrando as conclusões do grupo em uma folha de papel, enquanto outro 

deveria comunicá-las após a conclusão do evento, quando todos os grupos teriam a 

oportunidade de socializar as discussões realizadas. 

4.5.2 Os grupos estudados 

Ao longo dos seis encontros, além dos registros audiovisuais dos momentos em que toda 

a turma participava de uma mesma atividade, também obtivemos gravações das interações em 

pequenos grupos. Apesar de nossos esforços para obter registros dos mesmos grupos ao longo 

de todo curso, devido às variações na disposição espacial dos professores e à estrutura do local, 

isso nem sempre foi possível.  

Em cada encontro, obtivemos registros de cinco grupos de professores, formados pelos 

próprios participantes, sem interferência dos formadores. Assim, havia grupos de diferentes 

tamanhos e composições, conforme apresentaremos a diante. 

No estudo de caso que compõe essa dissertação, incluímos os as análises referentes a 

três grupos, escolhidos considerando que obtivemos registros audiovisuais de boa qualidade 

referentes à maior parte dos eventos construídos nesses grupos. 

A seguir, apresentamos uma breve descrição da constituição de cada um deles, 

considerando a composição de cada grupo no Encontro 3, dado que nele encontram-se os 
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eventos selecionados para nossa análise, conforme exploraremos a seguir. Entretanto, é 

importante destacar que houve algumas variações na composição dos grupos ao longo dos 

encontros. 

4.5.2.1 Grupo 1 

Esse grupo é composto por Cris, Fátima e Rose, professoras dos anos iniciais com 

formação em Pedagogia; por Camila, Marcos e Rebeca, professores dos anos finais com 

formação em Ciências Biológicas; e por Carol, que atua em diversos segmentos educacionais e 

possui formação inicial em Ciências Biológicas, Pedagogia e Educação Física. 

Dentre eles, Marcos e Camila haviam participado da primeira formação de 

implementação curricular, realizada no primeiro semestre de 2018. Assim, esses professores já 

estavam familiarizados com os materiais curriculares produzidos no contexto da reforma. 

Em relação ao EnCI, os membros desse grupo também partem de posições distintas. 

Durante a formação inicial, Rebeca já havia entrado em contato com essa abordagem didática 

e com o Ciclo Investigativo. Camila, por sua vez, já havia realizado estudos acerca do EnCI 

durante a pós-graduação. Além disso, ela já utilizava os Cadernos da Cidade em suas aulas, 

tendo inclusive aplicado a sequência didática analisada pelo seu grupo no Encontro 3. 

Os professores desse grupo começaram a trabalhar juntos no primeiro encontro dessa 

formação. Embora não tenhamos clareza sobre as razões pelos quais esses professores se 

reuniram, sabemos que muitos deles não se conheciam antes do curso em questão. 

4.5.2.2 Grupo 2 

Este grupo é formado por Luciana, Marcela, Priscila e Sabrina, professoras iniciais dos 

anos iniciais com formação em Pedagogia, além de Danilo, professor dos anos finais do ensino 

fundamental com formação em Ciências Biológicas e em outras licenciaturas. Alguns dos 

membros desse grupo já haviam trabalhado ou ainda trabalhavam na mesma unidade escolar 

no período em que o curso foi ministrado. 

Em um dos encontros de formação, muitas das professoras desse grupo relataram ter 

dificuldade em entender o Caderno da Cidade quando ele chegou à escola, pois não houve 

discussões ou explicações a respeito de seu uso. Entretanto, algumas delas, como Marcela, já 

haviam utilizado sequências didáticas desse material com seus alunos. 

4.5.2.3 Grupo 3 

Este grupo é composto por Larissa e Sara, professoras dos anos iniciais com formação 

em Pedagogia, além de Gabriel, Lígia e Naiara, professores dos anos finais com formação em 
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Ciências Biológicas.  

Diferentemente de seus colegas, Lígia já tinha familiaridade com os referenciais teóricos 

sobre o EnCI e o Ciclo Investigativo, com os quais entrou em contato durante a pós-graduação. 

Além disso, ela havia participado da formação de implementação oferecida no semestre 

anterior. 

Em relação ao contato com os materiais produzidos na reforma curricular, Sara relatou 

ter estudado o Currículo da Cidade durante as JEIF em sua escola e já estar utilizando as 

sequências didáticas dos Cadernos da Cidade com seus alunos. Naiara, por outro lado, relatou 

que em sua escola o material não tem sido utilizado. Gabriel relatou que, em sua escola, o 

material estava sendo utilizado, mas os professores o receberam sem maiores esclarecimentos. 

Lígia também já estava familiarizada com o Currículo da Cidade e comentou que em sua escola 

o material foi discutido pelos professores. 

4.6 Estratégias de análise dos dados 

Após a seleção do conjunto de eventos e dos três grupos que seriam analisados, 

passamos à transcrição palavra por palavra dos eventos e à produção de mapas dos eventos 

realizados em cada um dos grupos, que podem ser encontrados nos Apêndices F a H. Para isso, 

nos apoiamos no modo como o as interações são comumente representadas pelos pesquisadores 

da Etnografia Interacional (e.g. FRANCO, 2016; FRANÇA, 2017; FONSECA, 2017; KELLY; 

GREEN, 2018) e dividimos o discurso dos professores em diferentes unidades analíticas, 

baseados principalmente em Green e Wallat (1979) e em Kelly e Green (2018). 

Em um nível mais específico, temos as unidades de mensagem, que são correspondentes 

às menores unidades de sentido de um discurso (GREEN; WALLAT, 1979; KELLY, GREEN, 

2018). A opção por representar o discurso dos professores nesse nível de detalhe de justifica 

pois, nas interações face a face, não construímos nosso discurso como turnos, unidade 

comumente utilizada nas pesquisas. Embora haja, evidentemente, troca de turnos entre duas ou 

mais pessoas, cada um desses turnos contém mensagens com propósitos comunicativos 

diferentes, razão pela qual uma análise mais detalhada do discurso pode se beneficiar da divisão 

dos turnos em unidades de mensagem. Para a identificação de tais unidades, o pesquisador se 

vale de pistas de contextualização que sinalizam que uma nova unidade terminou e outra se 

iniciou, como pausas, aumento e diminuição do volume e da entonação, mudanças na 

velocidade da fala, gestos etc. (BLOOME et. al, 2004). Nos quadros de transcrição que 

apresentamos ao longo da dissertação, cada linha corresponde a uma unidade de mensagem. 

Um conjunto de unidades de mensagem unidas tematicamente formam unidades 
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interacionais, que, de modo geral, correspondem a trocas de turnos (GREEN; WALLAT, 

1979). Para determinação dos limites entre tais unidades, o pesquisador observa 

cuidadosamente as pistas de contextualização e o que está sendo construído por meio do 

discurso dos participantes (KELLY; GREEN, 2018). Em nossos dados, esse nível é sempre 

referido ao longo da dissertação por UI-X.Y, sendo Y o número da unidade interacional e X o 

número da sequência interacional ao qual ela se encontra. A maior parte dos quadros de 

transcrição que apresentamos representam essa unidade analítica. 

As sequências interacionais, por sua vez, são conjuntos de unidades interacionais unidas 

tematicamente, na qual frequentemente se encontram unidades que potencialmente desviam do 

tópico principal que está sendo desenvolvido (KELLY; GREEN, 2018). Neste trabalho, elas 

são referidas como SI-X, sendo X o número da sequência interacional. É essa unidade analítica 

que utilizamos para a construção dos mapas dos eventos analisados nos três grupos. 

As fases do evento, por sua vez, são compostas de sequências interacionais que 

compõem as atividades realizadas pelos participantes de um evento, indicando o foco mais 

amplo do grupo num dado momento (KELLY; GREEN, 2018). Essa unidade analítica também 

é representada na construção dos mapas de evento dos três grupos. 

Por fim, nossa unidade de análise mais ampla são os eventos propriamente ditos, que 

são construções de um grupo, situadas temporal e espacialmente, nas quais seus membros 

orientam-se por um propósito específico, que pode ser identificado a posteriori por meio de 

análise de suas interações (KELLY; GREEN, 2018). Conforme já mencionamos, consideramos 

ter analisado, neste trabalho, um conjunto de três eventos, sendo um deles construído por um 

grupo. 

4.6.1 Análise da primeira questão de pesquisa 

Conforme enunciamos anteriormente, nossa primeira questão de pesquisa tem a seguinte 

formulação: quais relações intertextuais e intercontextuais são propostas em cada grupo de 

professores e como elas apoiam a construção de oportunidades de aprendizagem docente sobre 

o EnCI nos eventos analisados? 

Para respondê-la, buscamos realizar uma análise microetnográfica do discurso 

(BLOOME et. al, 2004; GREEN et. al, 2020b) com vistas a compreender como, por meio das 

ações e reações entre os membros de um grupo, tais relações contextuais e intertextuais, 

conforme definidas em seção anterior, foram propostas, reconhecidas e geraram consequências 

sociais em cada grupo. Para isso, a partir da transcrição das gravações em unidades de 

mensagem, seguimos, de modo adaptado, as etapas indicadas por Bloome e Egan-Robertson 
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(1993). 

Como primeiro passo, descrevemos as unidades de mensagem e buscamos identificar, 

em cada linha, a fonte do discurso (falante) e algumas das pistas de contextualização 

empregadas, que foram representadas de acordo com as convenções a seguir (JEFFERSON et. 

al, 2004): 

 

Fala indecifrável  XXX 

Aumento da entonação ↑ 

Diminuição da entonação ↓ 

Aumento do volume  CAIXA ALTA 

Comportamento não verbal ((entre parênteses)) 

Ênfase    Sublinhado 

Alongamento de vogal A: 

Voz baixa   °fala° 

Aumento da velocidade >- 

Diminuição da velocidade  <-  

Sobreposição   [entre colchetes] 

Interrupção   = 

Leitura de texto  Itálico 

Estilo diferente  *entre asteriscos* 

 

Em seguida, procuramos identificar as fronteiras entre as unidades interacionais. Como 

o estabelecimento de uma relação intertextual requer seu reconhecimento pelos participantes, 

que podem gerar ou não consequências sociais a partir dela, o mapeamento dessas unidades se 

fez necessário para compreendermos a intertextualidade e a intercontextualidade enquanto 

processos sociais que se desenvolvem discursivamente nos grupos. Como próximo passo, 

buscamos mapear os movimentos de proposta e reconhecimento das relações intercontextuais 

e intertextuais, que aqui concebemos, baseados em Bloome e Egan-Robertson (1993) e em 

Bloome et. al (2005), da seguinte forma: 

• Proposta: movimento caracterizado pela proposição de uma relação intertextual 

ou intercontextual por meio de referências a textos escritos, falas de outras 

pessoas dentro ou fora do evento em questão, imagens, esquemas e outras formas 

de discurso, no caso da intertextualidade, e a outros contextos e eventos, no caso 

da intercontextualidade. 
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• Reconhecimento: movimento caracterizado pelo reconhecimento da proposta 

apresentada, seja por meio de uma resposta indicando a lembrança (“sei”, 

“lembro”, “sim...”, entre outros), de um comportamento não verbal (como 

acenar positivamente com a cabeça) ou de uma resposta referente ao conteúdo 

da referência evocada.  

Embora Bloome e Egan-Robertson (1993) diferenciem os movimentos de 

acknowledgement e recognition, esses autores reconhecem que muitas vezes essas duas 

dimensões são indistinguíveis no discurso dos participantes. Neste trabalho, optamos por 

amalgamá-las na categoria reconhecimento. 

Por fim, após mapearmos os movimentos de proposta e de reconhecimento, buscamos 

identificar e descrever as consequências sociais das relações intercontextuais e intercontextuais, 

o que pode incluir o estabelecimento um contexto instrucional, de regras, de responsabilidades 

e da natureza do conhecimento utilizado para se construir um evento (BLOOME; EGAN-

ROBERTSON, 1993).  

Neste trabalho, como estamos buscando compreender como tais relações intertextuais e 

intercontextuais favoreceram (ou não) a construção de oportunidades de aprendizagem sobre o 

EnCI, consideramos a própria construção de oportunidades de aprendizagem como uma 

consequência social, evidenciada pelo engajamento dos membros em uma discussão a respeito 

de algum aspecto dessa abordagem didática suscitado pela proposição de uma relação. Dada a 

natureza do conjunto de eventos analisado, no qual os professores buscaram classificar as 

sequências didáticas do Caderno da Cidade nas fases do Ciclo Investigativo, entendemos que 

o estabelecimento de um consenso no grupo a respeito de classificação de uma atividade 

também se constitui como uma consequência social, quando ancorada em uma relação 

intertextual ou intercontextual proposta e reconhecida pelo grupo.  

Para cada um dos grupos, apresentamos quadros de transcrições, geralmente 

equivalentes a unidades ou a sequências interacionais, nos quais os movimentos de proposta, 

reconhecimento e geração de consequência social (quando houver) são evidenciados e 

demarcados por meio de um ‘X’ nas linhas correspondentes às unidades interacionais nas quais 

esses movimentos foram observados. Junto a eles, apresentamos uma descrição buscando situar 

o processo de construção social da intertextualidade e da intercontextualidade nesses grupos, 

buscando evidenciar como se deu esse processo e quais professores estavam envolvidos nele. 

Em alguns casos, quando desejamos evidenciar as consequências sociais das relações 

estabelecidas ao longo de diferentes unidades ou sequências interacionais, utilizamos figuras 

buscando tornar mais claramente visíveis as relações entre esses diferentes níveis de escala 
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analítica. Para a elaboração de tais representações esquemáticas, nos inspiramos principalmente 

na tese de doutorado de Fonseca (2017) e na dissertação de mestrado de Franco (2016). 

Após apresentarmos as análises dos três grupos, apresentamos uma breve análise 

contrastiva buscando destacar o que observamos de comum e o que observamos de diferente 

em cada um deles. A título de síntese, apresentamos uma tabela indicando as relações propostas 

em cada grupo, indicando os membros que as propuseram e reconheceram e quais 

consequências foram geradas nesses eventos. Nesta tabela, optamos por incluir as relações 

intertextuais e intercontextuais rejeitadas pelos grupos. Apesar de entendermos que a 

intertextualidade e a intercontextualidade não são estabelecidas quando rejeitadas (BLOOME; 

EGAN-ROBERTSON, 1993), optamos por dar visibilidade, também, às ações dos professores 

no sentido de não aceitar as propostas dos colegas, uma vez que isso nos aponta elementos 

importantes a respeito do que conta (e do que não conta) como conhecimento e como EnCI em 

cada grupo. 

4.6.2 Análise da segunda questão de pesquisa 

Ao termos compreendido, a partir da primeira questão de pesquisa, como as diferentes 

relações intertextuais e intercontextuais foram propostas e reconhecidas e nos grupos, 

percebemos algumas  diferenças em relação ao modo como isso era feito em cada um dos 

grupos, bem como em relação às consequências sociais geradas. Para ampliar nosso 

entendimento a respeito dessas diferenças, elaboramos uma segunda questão de pesquisa 

específica: como os professores de cada grupo negociam o posicionamento de seus membros e 

quais as consequências das posições ocupadas nos eventos analisados? 

Para responder a essa questão, também nos valemos de uma análise microetnográfica 

do discurso, mas com um olhar ligeiramente diferente daquele que adotamos na análise dos 

resultados da primeira questão de pesquisa. Antes de destrinchar como se deu nosso 

procedimento analítico, porém, é importante destacar que, em produção recente, Green, Brock 

e Douglas (2020) constroem um telling case no qual se ancoram em aportes tanto da Etnografia 

Interacional quanto da teoria do posicionamento. De modo semelhante, Anderson (2009) 

descreve uma análise das interações em sala de aula apoiando-se em elementos da teoria do 

posicionamento e em abordagens da análise do discurso informadas pela Etnografia. Kayi-

Aydar (2019), por sua vez, aponta que, no campo da linguística aplicada, a maior parte dos 

estudos que utilizam a teoria do posicionamento como referencial teórico-metodológico 

também se apoiam em abordagens ligadas à Etnografia da Comunicação, dentre as quais a 

Etnografia Interacional. 
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Calcados nas discussões promovidas nos três trabalhos citados, a partir dos quais 

observamos o potencial da interlocução entre a teoria do posicionamento e a análise do discurso, 

objetivamos, na segunda questão de pesquisa, guiar nosso olhar para alguns dos modos de 

posicionamento descritos por Van Langenhove e Harré (1999) a partir da análise das interações 

discursivas entre os professores, apoiando-nos na Etnografia Interacional. Além disso, por 

entender que o posicionamento implica a negociação de diferentes direitos e deveres entre os 

membros de um dado grupo (KAYI-AYDAR, 2019), também buscamos compreender de que 

modo eles foram discursivamente negociados nos eventos analisados. 

Partindo dos mesmos dados que analisamos na primeira questão de pesquisa, nosso 

primeiro passo consistiu em uma análise exploratória mais ampla, realizada a partir dos mapas 

dos três eventos, de modo a identificar alguns aspectos do posicionamento dos professores, bem 

como de seus direitos e deveres, que fossem visíveis a partir das descrições produzidas nesse 

nível de representação dos dados. Neste momento, porém, ainda não buscamos classificar os 

diferentes modos de posicionamento. 

A partir da identificação de sequências interacionais nas quais o posicionamento de um 

ou mais professores nos parecia mais evidente, selecionamos as unidades interacionais que as 

compõe para uma análise no nível das unidades de mensagem, na qual buscamos elucidar os 

modos de posicionamento dos professores descritos por Van Langenhove e Harré (1999), 

conforme apresentamos em seção anterior do trabalho, bem como identificar os direitos e 

deveres associados às posições ocupadas. 

As definições que ancoraram nossas análises, embora embasadas por Van Langenhove 

e Harré (1999), foram sendo mais bem delimitadas ao longo da análise. Ao explorarmos os 

dados, sentimos a necessidade de indicar um modo de posicionamento dos membros de um 

grupo como um todo, o que não está presente na formulação original desses autores. Assim, 

passamos a nos referir a esse modo de posicionar-se como posicionamento coletivo. Além disso, 

observamos que alguns modos de posicionamento, dada a natureza do evento, não eram 

encontrados em nossos dados, tais como o posicionamento de segunda e de terceira ordens. 

Com base nessa análise inicial, passamos a descrever as ações dos professores a partir de três 

pares/trios de posicionamento, descritos na Tabela 3, na qual as bordas duplas representam 

divisões entre as diferentes dimensões dos modos de posicionamento, que aqui 

convencionamos dividir quanto ao sujeito, à natureza e à negociação do posicionamento.  
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Tabela 3. Definições dos modos de posicionamento adotadas nesta pesquisa.  

Modo de posicionamento Descrição  

Sujeito do 

posicionamento 

Posicionamento de si 
Por meio de suas ações, um professor de posiciona 

a si mesmo de maneira específica no evento. 

Posicionamento do 

outro 

Por meio de suas ações, um professor posiciona 

outro ou outros, não se incluindo entre eles. 

Posicionamento 

coletivo 

Por meio de suas ações, um professor ou 

professores se posiciona(m) coletivamente. 

Natureza do 

posicionamento 

Posicionamento moral 

Refere-se a atributos frequentemente associados 

aos papéis ocupados pelos professores dentro de 

uma ordem moral (como pares, aprendizes, 

líderes, facilitadores etc.). É, em geral, 

representado por pares ou trios de 

posicionamentos contrastantes entre si. 

Posicionamento pessoal 

Refere-se a atributos que qualificam o 

posicionamento moral, em geral envolvendo 

aspectos da trajetória dos professores ou de suas 

características particulares. 

Negociação do 

posicionamento 

Posicionamento tácito 

Ocorre quando um professor ou professores se 

posicionam de forma não deliberada, por meio de 

suas ações; corresponde a modos de 

posicionamento aprendidos e reproduzidos. 

Posicionamento 

intencional 

Ocorre quando um professor se posiciona ou é 

posicionado intencionalmente de uma dada forma, 

de modo a destacar algum aspecto particular a seu 

respeito/a respeito do outro, com uma finalidade 

específica. 

Fonte: elaboração própria, com base em Anderson (2009), Glazier, 2009, e Van Langenhove e Harré 

(1999) e Kayi-Aydar, 2019).  

Conforme procuramos indicar por meio das bordas duplas na tabela, os três conjuntos 

de modos de posicionamento não são excludentes, mas correspondem a facetas diferentes de 

um mesmo fenômeno. Um professor pode, por exemplo, posicionar a si mesmo como um 

aprendiz dos demais, como alguém que precisa de esclarecimento (posicionamento moral), e 

fazê-lo isso de forma explícita, dizendo aos colegas que sente muita dificuldade com o EnCI e 

que ainda não tem conseguido desenvolver essa abordagem didática em suas aulas 

(posicionamento intencional). Assim, ao descrever os processos de posicionamento dos 

professores que identificamos em nossas análises, frequentemente apontaremos para diferentes 

modos de posicionamento a partir de um mesmo conjunto de unidades interacionais.  

É importante destacar que, ao descrever a natureza do posicionamento dos professores, 

recorremos à termos como facilitador, líder, aprendiz e membro mais experiente. Entretanto, 

esses termos não correspondem a categorias pré-estabelecidas (embora alguns deles tenham 

sido utilizados em outros trabalhos, como o de Glazier (2009), tampouco foram utilizados com 
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o fim de reificar as posições ocupadas pelos professores. Antes, seu uso de dá, nesta pesquisa, 

com o propósito de facilitar nossa referência a um conjunto de direitos e deveres associados às 

posições ocupadas pelos professores nestes eventos. Assim, por exemplo, ao nos referirmos à 

posição de autoridade ocupada por um professor, por exemplo, não estamos assumindo que a 

autoridade seja um atributo desse professor, mas que os membros do grupo, coletivamente, 

participam do processo de construção de uma posição de autoridade para esse professor, que, 

como já mencionamos em seção anterior, não é fixa ou estável (ANDERSON, 2009; HARRÉ 

et. al, 2009; TAN; MOGHADDAM, 1999). 

Para a análise dos direitos e deveres negociados em cada grupo, também não partimos 

de categorias pré-estabelecidas, mas procuramos identificar, por meio do próprio discurso dos 

professores, quais direitos e deveres eram associados ao posicionamento dos membros dos 

grupos. Nesse processo, nos embasamos principalmente no trabalho de Anderson (2009), que, 

embora tenha realizado uma análise diferente, focando nas responsabilidades e na negociação 

de formas relevantes de participação, inspirou nosso olhar para os direitos e deveres sinalizados 

em cada grupo. Não desejamos assumir, porém, que tenhamos identificado todos os direitos e 

deveres negociados pelos professores. Antes, nossa análise teve como objetivo destacar aqueles 

direitos e deveres que nos pareciam elucidar aspectos importantes das posições ocupadas por 

eles. 

Nos quadros de interações que apresentamos ao longo da dissertação, buscamos apontar, 

por meio das colunas, os modos de posicionamento observados (sinalizados com um X), bem 

como os direitos e deveres associados a eles. Por meio da descrição que acompanha os quadros 

de interações discursiva, A título de síntese contrastiva, apresentamos, no fim da seção de 

resultados, uma tabela comparando os direitos e deveres observados nos três grupos de 

professores. 

4.7 Sistematização da análise dos dados 

No quadro a seguir, sistematizamos, a partir das duas questões de pesquisa específicas, 

as questões que nortearam nosso olhar ao longo da análise dos dados. Além disso, sumarizamos 

as principais etapas da operacionalização de tais análises nossas análises, conforme descrito nos 

itens anteriores.
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Fonte: autoria própria. 

Como diferentes grupos de professores em formação continuada constroem oportunidades de aprendizagem sobre o EnCI em um contexto de reforma 

curricular? 

Questão de pesquisa específica Questões orientadoras da análise Operacionalização da análise 

Quais relações intertextuais e 

intercontextuais são propostas em 

cada grupo de professores e como 

elas apoiam a construção de 

oportunidades de aprendizagem 

docente sobre o EnCI nos eventos 

analisados? 

Quais tipos de conexões intertextuais e intercontextuais são 

estabelecidas com interações prévias ou futuras, a outras 

pessoas, ideias, coisas e interações fora da interação atual? 

• Seleção das sequências/unidades interacionais 

nas quais foram propostas relações intertextuais 

e intercontextuais; 

• Identificação, nas colunas dos quadros de 

interações discursivas, das dimensões de 

proposição, reconhecimento e consequências 

sociais de tais relações; 

• Descrição das unidades de mensagem 

evidenciando por quem as relações foram 

propostas/reconhecidas e como foram utilizadas 

como recursos na construção de oportunidades 

de aprendizagem sobre o EnCI em cada grupo; 

• Produção de figuras evidenciando as relações 

temporais entre as relações intertextuais e 

intercontextuais propostas; 

• Sistematização da análise contrastiva entre os 

grupos na forma de tabela. 

Quais consequências sociais são geradas pelas relações 

intertextuais e intercontextuais propostas e reconhecidas 

pelos professores neste evento? 

Quem propõe e reconhece relações intertextuais e 

intercontextuais neste evento? Quem age sobre elas gerando 

consequências sociais para o andamento do evento? 

O que há de comum e o que há de diferente na construção de 

oportunidades de aprendizagem sobre o EnCI em cada grupo 

quanto à natureza das relações propostas e de suas 

consequências para o andamento dos eventos? 

Como os professores de cada grupo 

negociam o posicionamento de seus 

membros e quais as consequências 

das posições ocupadas nos eventos 

analisados? 

Quais tipos de posicionamento (de si/do outro/coletivo, 

moral/pessoal e tácito/intencional) são negociados 

interacionalmente em cada grupo? 

• Seleção e descrição de sequências/unidades 

interacionais ilustrativas da negociação do 

posicionamento dos professores; 

• Identificação, nas colunas dos quadros de 

interações discursivas, dos modos de 

posicionamento dos professores, bem como dos 

direitos e deveres sinalizados no evento; 

• Sistematização da análise contrastiva entre os 

grupos na forma de tabela. 

Quais direitos e deveres são associados às posições ocupadas 

pelos membros de cada grupo? 

Quais as consequências do modo como os professores se 

posicionam e são posicionados nestes eventos, em termos das 

oportunidades de aprendizagem docente construídas? 

Quadro 4. Sistematização das questões de pesquisa, questões orientadoras da análise e formas de operacionalização 
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5. RESULTADOS

Na seção 5.1, apresentamos os resultados referentes à primeira questão de pesquisa. 

Optamos por apresentar os resultados referentes a cada grupo separadamente para, em seguida, 

contrastá-los e sintetizar nossas observações. Na seção 5.2, adotamos a mesma estratégia na 

apresentação dos resultados referentes à segunda questão de pesquisa. 

5.1 Quais relações intertextuais e intercontextuais são propostas em cada grupo de 

professores e como elas apoiam a construção de oportunidades de aprendizagem docente 

sobre o EnCI nos eventos analisados? 

5.1.1 Grupo 1 

Para favorecer a compreensão das oportunidades de aprendizagem construídas nesse 

grupo, organizamos a apresentação dos resultados referentes a ele três blocos, organizados em 

virtude da coerência temática do discurso dos professores. No primeiro, apresentamos 

sequências interacionais nas quais, em diferentes pontos do evento, os professores discutem a 

classificação da Atividade 1 da sequência didática “As constelações em diferentes culturas”, do 

Caderno da Cidade do 9º ano. No segundo bloco, apresentamos as discussões do grupo 

referentes à classificação da Atividade 2. Por fim, no terceiro bloco, evidenciamos como as 

discussões apresentadas nas sequências interacionais apresentadas nos dois blocos anteriores 

foram retomadas a partir de uma fala da formadora Ruth, levando o grupo a reclassificar a 

Atividade 1. Por meio dos dados apresentados em cada um dos blocos, buscamos explicitar 

quais referências intertextuais e intercontextuais foram propostas e reconhecidas pelo grupo e 

quais consequências sociais foram geradas (ou não) neste evento. 

5.1.1.1 Orientação, Conceitualização ou Exploração? 

Nossa análise se inicia pela sequência interacional 5, na qual o grupo discute a 

classificação da Atividade 1 (As constelações em diferentes culturas) da sequência didática “A 

origem do universo”, presente no Caderno da Cidade de Ciências Naturais do 9º ano. A 

primeira página dessa atividade, reproduzida a seguir (Figura 10), apresenta um pequeno texto 

que contextualiza o papel das constelações na história da humanidade e uma imagem da 

constelação Cruzeiro do Sul. 
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Figura 10. Reprodução da Atividade 1 - "As constelações em diferentes culturas" 

Fonte: Caderno da Cidade: Saberes e Aprendizagens de Ciências Naturais do 9º ano (SME, 2018b). 

A sequência interacional mostrada no quadro a seguir inicia-se com a fala de Cris (linhas 

54.1-54.4), que se dirige a Camila perguntando a respeito da classificação da Atividade 1. Ao 

fazer essa pergunta, Cris retoma a fala de Carol, que havia sugerido, na UI-5.1, que essa 

atividade fosse classificada na fase de Exploração, uma vez que nela os alunos devem realizar 

práticas como observar e criar.  
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Quadro 5. Unidade Interacional 5.4 - Grupo 1 

Linha Falante Discurso 
Relação 

inter(con)textual 
PRO REC CON 

54.121 

Cris 

então na 1 você foi     

54.2 você percebeu que ele:     

54.3 ele:     

54.4 ele dá mais brecha pra=     

54.5 

Camila 

é que mistura     

54.6 
será que a gente pode colocar os 

dois 
    

54.7 porque por exemplo     

54.8 ele apresenta questão     

54.9 é conceitualização     

54.10 
aí o aluno vai criar as próprias 

hipóteses com base na observação 
    

54.11 Rebeca tá     

54.12 
Camila 

aí depois vem a parte da 

conceitualização que é (4s) 
    

54.13 orientação aliás ↓     

54.14 Rebeca a 1 seria orientação?     

Fonte: autoria própria. 

 

Ao responder Cris, Camila questiona os colegas sobre a possibilidade de se classificar 

a Atividade 1 em duas fases: Conceitualização, uma vez que ela apresenta uma pergunta e 

permite que os alunos formulem hipóteses (linhas 54.8-54.10) e Orientação (linhas 54.12-

54.13). Neste momento, porém, Camila não é respondida pelos colegas, que iniciam uma 

unidade interacional com outro tema. Em seguida, na UI-5.6, quando a discussão é retomada, 

Camila novamente classifica a Atividade 1 na fase de Exploração, como mostra o quadro seguir. 

Quadro 6. Unidade Interacional 5.6 - Grupo 1 

Linha Falante Discurso 
Relação 

inter(con)textual 
PRO REC CON 

56.1 

Camila 

eu acho que primeiro ele pede pro 

aluno explorar 
    

56.2 a orientação vai vir depois     

56.3 
na hora que ele apresenta o 

conceito 
    

56.4 ó ↓     

56.5 

Rebeca 

mas eu acho que a orientação na 

verdade é essa exploração mesmo 
    

56.6 
que é tipo assim conhecer um 

pouquinho sobre o te:ma 
    

 
21 As unidades de mensagem dos quadros de transcrição apresentados nessa dissertação são numerados a partir dos 

números da unidade interacional, aglutinados antes do ponto final, seguidos do número da unidade de mensagem. 
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56.7 é uma coisa mais geral     

56.8 
não é uma orientação tipo de 

comanda 
    

56.9 Camila [é tipo isso aqui, ó]     

56.10 Fátima 
é tipo fazer uma sondagem do que 

o cara sabe sobre? 
    

56.11 
Camila 

ele mostra uma questão     

56.12 e aí o aluno cria hipótese     

56.13 Rebeca aham     

Fonte: autoria própria. 

 

Camila justifica que a atividade “pede para o aluno explorar” (a imagem ou o texto, em 

nosso entendimento), e que a fase de Orientação apareceria depois, quando se apresentam os 

conceitos (linhas 56.1-56.4). Essa interpretação, porém, é contestada por Rebeca, segundo a 

qual a Orientação seria justamente essa exploração mais geral que permite aos alunos conhecer 

um pouco sobre o tema a ser trabalhado (linhas 56.5-56.8). Fátima entra na discussão 

solicitando uma confirmação acerca de seu entendimento a respeito dessa fase, que, segundo 

ela, seria caracterizada como uma sondagem daquilo que os alunos já sabem (linha 56.10), o 

que parece ser confirmado por Camila e Rebeca. 

Entretanto, antes que essas professoras tomem uma decisão conjunta sobre a 

classificação da Atividade 1 – seja como Orientação, Exploração ou mesmo Conceitualização 

–, elas são interrompidas por Marcos, que propõe uma relação intertextual com o material 

curricular entregue pela formadora ao ler a definição da fase de Orientação nele contida, como 

mostra o quadro a seguir. 

Quadro 7. Unidade Interacional 5.7 - Grupo 1 

Linha Falante Discurso 
Relação 

inter(con)textual 
PRO REC CON 

57.1 

Marcos 

aqui, cadê? 

Referência às 

definições das 

fases do Ciclo 

Investigativo 

contidas no 

documento 

curricular 

Orientações 

didáticas do 

Currículo da 

Cidade: Ciências 

Naturais 

X   

57.2 aqui, achei, pessoal X   

57.3 aqui X   

57.4 tava na última página o negócio X   

57.5 fiquei folheando tudo X   

57.6 achei, pessoal X   

57.8 

Fase de orientação: envolve o 

estímulo à curiosidade do alunos, 

apresentação do problema que 

será resolvido por eles ((lê do 

material curricular)) 

X   

57.9 Fátima ah, então acho que corresponde  X  

57.10 Marcos [tem que achar isso aí]  X  

57.11 Fátima eu acho que corresponde  X  

57.12 Marcos onde tá envolvendo o estímulo?  X  
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57.13 é bem no comecinho normalmente  X  

57.14 Fátima [então, é:]  X  

57.15 

Carol 

tem pergunta   X 

57.16 e tem essa parte aqui também   X 

57.18 que ele estimula a olhar   X 

57.19 

Camila 

é   X 

57.20 ele apresenta as imagens   X 

57.21 
pede pra ele tentar localizar a 

Cruzeiro do Sul 
  X 

57.22 
Marcos 

aí cita onde tá mostrando esse 

estímulo à curiosidade dos 

estudantes 

  X 

57.23 essa é a fase de orientação   X 

Fonte: autoria própria. 

Logo após a leitura da definição contida no documento, Fátima reconhece a proposta do 

colega e já a utiliza para afirmar, duas vezes, a correspondência entre essa definição e as 

características da Atividade 1, validando a proposta de classificá-la nesta fase (linhas 57.9 E 

57.11). Carol e Camila também reconhecem a relação estabelecida pelo colega e associam a 

definição contida no documento curricular à presença de uma pergunta que estimula os alunos 

a olhar para a imagem do material e localizar a constelação Cruzeiro do Sul (linhas  57.15-57.18 

e 57.19-57.21).  

Entendemos que a relação intertextual proposta por Marcos tenha gerado duas 

consequências sociais importantes neste evento, uma imediata e outra que se desdobra ao longo 

das próximas sequências interacionais, conforme veremos. Em primeiro lugar, a definição do 

material curricular lida por esse professor foi utilizada pelos colegas como um recurso para a 

classificação da Atividade 1 na fase de Orientação. É importante notar que, antes disso, Camila 

e Rebeca apresentaram perspectivas diferentes em relação a essa fase, e que essas professoras 

ainda não haviam chegado a um consenso a respeito da classificação da atividade. Em segundo 

lugar, entendemos que a utilização do material como parâmetro para estabelecer o que seria 

considerado como Orientação inaugurou uma prática que se repetiu diversas vezes ao longo do 

evento, qual seja, a de utilizar o documento curricular como fonte do que conta como fase do 

Ciclo Investigativo22. 

5.1.1.2 Conceitualização: formulação de hipóteses ou construção de conceitos? 

Na segunda sequência interacional que selecionamos para análise (SI-6), os professores, 

após terem classificado a página inicial da Atividade 1 na fase de Orientação, passam a 

 
22 Na seção 5.2, discutimos como o documento curricular foi introduzido por Marcos nas primeiras sequências 

interacionais deste evento. 
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identificar qual atividade da sequência didática corresponde à fase de Conceitualização, como 

mostra o quadro a seguir.  

Quadro 8. Unidades Interacionais 6.1 e 6.4 - Grupo 1 

Linha Falante Discurso 
Relação 

inter(con)textual 
PRO REC CON 

61.1 Marcos 
agora vamos ver se a gente acha 

agora a conceitualização 
    

61.2 Camila [conceitualização é atividade 2]     

61.3 

Marcos 

são as questões de investigação, as 

hipóteses ((lê no material de 

orientação)) 

Referência às 

definições das 

fases do Ciclo 

Investigativo 

contidas no 

documento 

curricular  

X   

61.4 
aí que ele vai começar a: fazer as 

hipóteses a serem investigadas 
X   

61.5 na conceitualização X   

UI-6.2 e UI 6-3 omitidas para preservar a clareza da transcrição 

64.1 
Camila 

é porque a palavra 

*conceitualização* ela remete a 

conteúdo né 

Referência ao 

texto do 

documento 

curricular 

 X  

64.2 mas ali é diferente  X  

64.3 Marcos 

[a seguir, apresentamos o mesmo 

espaço do céu e suas respectivas 

constelações vistas por cinco 

culturas...] ((lê enunciado da 

questão 3 da atividade 1)) 

   

64.4 
Rebeca 

mas essa palavra orientação 

também é meio 
 X  

64.5 meio confuso  X  

64.6 

Marcos 

meio confuso  X  

64.7 
[acho que eu tô amassando sua 

folha] 
   

64.8 
Camila 

e aqui conceitualização é no 

sentido de: 
 X X 

64.9 elaborar hipóteses =  X X 

64.10 Fátima 

eu acho que conceitualização é no 

sentido de: ao longo da sequência 

didática ele vai construindo 

conceito ↑  

 X  

64.11 
Marcos 

não    X 

64.12 é questão de investigação   X 

64.13 
Fátima 

é   X 

64.14 ele vai investigando:    

64.15 

Marcos 

ele vai começar a ter questões de 

investigação 
  X 

64.16 
aí depois ele vai ter que confirmar 

isso aí se é verdade 
  X 

64.17 Fátima [que vai acontecer só lá no final]   X 

64.18 Marcos 
que aí vai ser a fase de 

investigação 
  X 

Fonte: elaboração própria. 
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Nas unidades de mensagem mostradas neste quadro, observamos que Marcos mais uma 

vez propõe uma relação intertextual com o documento curricular ao ler a definição de 

Conceitualização nele contida de modo a embasar a decisão do grupo (linhas 61.3-61.5). De 

acordo com o documento, essa fase é caracterizada pela apresentação das questões de 

investigação e pela formulação de hipóteses. Após a leitura dessa definição, Camila diz aos 

colegas que a palavra “conceitualização” remete à conteúdo, mas que ali tem outro significado 

(linhas 64.1-64.2). Neste ponto, entendemos que essa professora reconhece a proposta de 

Marcos ao mesmo tempo em que apresenta sua perspectiva divergente, sem que fique claro, 

ainda, se ela aceita ou não a definição do documento curricular para a determinação do que 

conta como Conceitualização neste evento. Logo após as falas de Rebeca e Marcos, que 

apontam que a palavra "orientação” é igualmente confusa (64.5 e 64.6), Camila retoma seu 

raciocínio afirmando que aqui23 a palavra “conceitualização” refere-se à elaboração de 

hipóteses (64.8 e 64.9). 

 Ao apontar para as diferenças de perspectiva entre a definição lida por Marcos e a 

apresentada por ela mesma, Camila não parece contestar ou negar a relação intertextual 

proposta. Também não se observa, nestas unidades interacionais, nenhum movimento de sua 

parte no sentido de convencer os colegas que sua perspectiva deva ser aceita e utilizada pelo 

grupo. Assim, interpretamos que a postura de Camila demonstra que ela acata, de algum modo, 

a relação proposta por Marcos, o que, mais uma vez, pode ser enxergado como um movimento 

de legitimação do documento curricular como recurso para a determinação do que conta como 

fase do Ciclo Investigativo neste evento – novamente, além de ser uma consequência imediata 

da proposta de intertextualidade realizada nesta unidade interacional, entendemos que também 

seja uma consequência da proposta realizada na UI-5.7. 

Fátima (linha 64.10), por outro lado, discorda da definição contida no documento 

curricular e apresenta a noção de Conceitualização como construção de conceito, que, em nosso 

entendimento, se assemelha à perspectiva trazida por Camila (linha 64.1). Marcos, porém, nega 

a proposta da colega e reafirma a definição de hipótese lida por ele (linhas 64.11-64.12). Neste 

momento, Fátima não contesta a fala de Marcos, adotando o que nos parece ser uma postura 

conciliadora em sua fala “é, ele vai investigando” (linhas 64.13-64.14), que não manifesta 

claramente sua concordância ou discordância.  

Entendemos, a partir disso, que o grupo aceita a classificação da Atividade 2 proposta a 

partir da relação intertextual estabelecida por Marcos. Essa interpretação se confirma quando, 

 
23 Embora Camila, em unidades de mensagens distintas, utilize os advérbios de lugar aqui e ali, entendemos que, 

nas duas ocorrências, ela se refira a um mesmo objeto: o documento curricular. 
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na UI-7.1 (não reproduzida aqui), Rebeca solicita aos colegas que confirmem a classificação 

das Atividades 1 e 2 para que possa registrar na folha de respostas. Nesta unidade interacional, 

a própria professora Rebeca repete as decisões do grupo recordando que a Atividade 2, de título 

“Por que as posições das estrelas de uma constelação não mudam?”, faz a apresentação oficial 

da pergunta de investigação, o que a caracteriza como Conceitualização. Em seguida, Marcos 

lê novamente a definição do documento curricular e Camila defende que a questão 2 dessa 

atividade, reproduzida a seguir (Figura 11), solicita que os alunos formulem uma hipótese a 

respeito das razões pelas quais constelações só podem ser vistas do hemisfério Sul ou do 

hemisfério Norte, o que reforça a classificação proposta.  

Figura 11. Reprodução das questões 1 e 2 da Atividade 2 da sequência didática “A origem do universo”. 

 

Fonte: Caderno da Cidade: Saberes e Aprendizagens de Ciências Naturais do 9º ano (SÃO PAULO, 

2018b). 

Assim, temos evidências que, ao fim dessa sequência interacional, a Atividade 2 foi 

classificada como Conceitualização tendo como base a definição lida por Marcos, o que 

consideramos uma das consequências sociais da relação intertextual proposta por esse 

professor. Ressaltamos, porém, que esse movimento não se deu pela aceitação imediata e 

unânime das definições contidas no material curricular, como nos mostra a reação da professora 

Fátima, que apresenta outra perspectiva em relação a essa fase do Ciclo Investigativo.  
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5.1.1.3  “Eu acho que a gente tinha que voltar:” reclassificando a Atividade 1 

Apontamos anteriormente que, ao final da SI-5, o grupo chegou à conclusão de que a 

Atividade 1 deveria ser classificada como Orientação. Entretanto, uma fala da formadora Ruth 

em um momento posterior desse evento, na SI-8, coloca em xeque essa decisão e motiva o 

grupo a revisitar a classificação da atividade. Nessa fala, que reproduzimos no quadro a seguir24, 

Ruth está no centro do salão no qual ocorre a formação e se dirige a todos os grupos oferecendo 

esclarecimentos a respeito da tarefa. 

Quadro 9. Sequência Interacional 8 - Grupo 1 

Linha Falante Discurso 

81.1 

Ruth 

pessoal 

81.2 só um minutinho 

81.3 o pessoal tem um pouquinho de dúvida 

81.4 né 

81.5 quem está fazendo a análise pela primeira vez 

81.6 pense assim 

81.7 ó 

81.8 dentro do ciclo investigativo ↑ (2s) 

81.9 dentro desse ciclo 

81.10 o que acontece? 

81.11 prestem atenção 

81.12 as atividades 

81.13 
elas foram feitas realmente dentro dessa unidade como um ciclo 

investigativo 

81.14 você começa com um questionamento 

81.15 uma pergunta pra ir respondendo 

81.16 né 

81.17 mas cada atividade pode ter dois caráter ↑ 

81.18 de orientação, de conceituação 

82.19 Camila ºfoi o que eu faleiº 

82.20 Marcos ºé?º 

82.21 Camila ºsimº 

81.22 

Ruth 

pode ir, pode voltar 

81.23 né 

81.24 o ciclo ele não é estanque 

82.25 Camila ºsimº 

81.26 

Ruth 

tem atividades que eu verifiquei 

81.27 e eu até conversei com o pessoal que elaborou 

81.28 numa atividade o ciclo investigativo todo você consegue observar 

81.29 então na verdade por que analisar assim? 

 
24 Referências ao discurso da formadora reproduzido nesse quadro serão observadas também nos demais grupos. 

Entretanto, optamos por reproduzi-lo integralmente somente nesta primeira ocorrência. Além disso, como o 

discurso da formadora não é, em si, alvo de nossa análise, omitimos aqui as colunas referentes à análise das 

dimensões da intertextualidade/intercontextualidade. 
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81.30 
quando você tem consciência da atividade que você deu pro seu aluno 

você tem a intenção da elaboração dessa atividade 

81.31 então você sabe como fazer a intervenção se o seu aluno não tem noção: 

81.32 por exemplo 

81.33 você tá fazendo um levantamento de conhecimento prévio 

81.34 lembra que eu sempre dou esse exemplo pra galera 

81.35 você tá perguntando pra ele e ele não tem repertório 

81.36 
então você sabe que naquele momento, pra aquele grupo, pra aquele 

aluno ↑ 

81.37 não adianta você querer mais do que aquilo 

81.38 você primeiro tem que ampliar o repertório dele pra ele continuar 

81.39 então quando você tem consciência das atividades 

81.40 não são atividades aleatórias e jogadas 

81.41 é isso que eu quero demonstrar 

81.42 elas tão todas alinhadas pra fazer o que? 

81.43 responder uma pergunta ↑ 

81.44 né? 

81.45 a pergunta inicial 

81.46 na verdade ele tá coletando dados pra responder 

81.47 
vocês vão ver que normalmente lá nas últimas atividades que chega-se 

à conclusão através da análise de dados 

81.48 se seu aluno não sabe coletar dados 

81.49 a gente vai ver as práticas científicas no próximo encontro 

81.50 né? 

81.51 daquele ciclo 

81.52 se ele tá no autoral, se ele tá no+s anos iniciais 

81.53 qual 

81.54 que habilidades que ele precisa ter? 

81.55 
é por isso que tem a intencionalidade de você saber analisar as atividades 

dentro desse caderno 

81.56 né? 

81.57 >que vocês também vão fazer depois< 

81.58 mas enfim 

81.59 tá? 

81.60 só pra vocês entenderem 

81.61 que o pessoal ficou um pouco em dúvida 

81.62 *não, mas voltou, foi* 

81.63 é isso mesmo 

81.64 tem atividade 

81.65 tem unidade né 

81.66 que vai ter todo esse vai e volta também 

81.67 tudo bem? 

81.68 é isso 

Fonte: elaboração própria. 

A fala de Ruth evoca pontos já trabalhados neste e em encontros anteriores e que, neste 

momento do evento, são reforçados: o fato de que uma mesma atividade pode corresponder a 
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mais de uma fase do Ciclo Investigativo (linhas 81.17-81.18); o papel do levantamento de 

conhecimentos prévios e da ampliação do repertório dos alunos (linhas 81.33-81.38); e a não 

linearidade do Ciclo Investigativo (linhas 81.22 e 81.24). 

É este primeiro ponto –  o fato de que uma mesma atividade pode corresponder a mais 

de uma fase do Ciclo Investigativo – que Camila mobiliza para propor ao grupo a 

reclassificação da Atividade 1. Como mostramos anteriormente, Camila questionou seus 

colegas, na UI-5.4, se uma mesma atividade poderia ser classificada em mais de uma fase do 

Ciclo Investigativo. Entretanto, naquele momento os colegas não a responderam e consensuou-

se, no grupo,  que a Atividade 1 corresponde somente à fase de Orientação. 

Enquanto Ruth explicava que uma atividade pode ter mais de um caráter (linhas 81.17-

81.18), Camila dirige-se a Marcos, em voz baixa, dizendo “foi o que eu falei” (linha 81.19), em 

referência ao fato de que ela já havia apresentado essa possibilidade ao grupo. Ao fim da fala 

de Ruth, quando se inicia a SI-9, Camila parte do discurso da formadora para propor que o 

grupo revisite a Atividade 1, conforme mostra o quadro a seguir. 

Quadro 10. Unidade Interacional 9.1 – Grupo 1 

Linha Falante Discurso 
Relação 

inter(con)textual 
PRO REC CON 

91.1 Marcos a gente parou na fase:     

91.2 Camila 
eu acho que a gente tinha que 

voltar na 1 

Referência/reação 

ao discurso da 

formadora Ruth a 

respeito da 

possibilidade de 

uma mesma 

atividade ser 

classificada em 

mais de uma fase 

do Ciclo 

Investigativo. 

X   

91.3 Rebeca na atividade 3?  X  

91.4 Camila na 1  X  

91.5 Marcos na 1?  X  

91.6 Camila porque não é só aquilo (13s)  X  

91.7 Marcos 
você acha que é conceitualização 

também aí?  
 X  

91.8 

Camila 

qual?  X  

91.9 conceitualização?  X  

91.10 que é elaborar hipóteses  X  

91.11 
Marcos 

na 1?  X  

91.12 o que você quer mudar?  X  

91.13 Rebeca o que que é essa atividade aqui?  X  

91.14 Camila 

eles precisam identificar pelo 

nome e pelo desenho qual é a 

cultura que se encaixa 

 X  

91.15 Rebeca ah tá  X  

91.16 Marcos ah tá  X  

91.17 Rose é investigação também   X 

91.18 

Marcos 

é investigação isso aí   X 

91.19 pô   X 

91.20 é isso   X 

91.21 pode pôr mesmo   X 
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91.22 investigação   X 

91.23 Camila porque é interpretação dos dados   X 

91.24 

Marcos 

é    X 

91.25 isso   X 

91.26 interpretação de dados   X 

91.27 Camila então pode por   X 

91.28 Marcos pode colocar isso   X 

Fonte: elaboração própria. 

Nesta unidade interacional, Marcos busca dar prosseguimento à classificação das 

atividades da sequência didática do ponto em que o grupo havia parado (Atividade 3), mas 

Camila aponta a necessidade de se retornar à Atividade 1 (linhas 91.2 e 91.6). Entendemos que 

aí esteja uma proposta de relação intertextual, pois, embora Camila não repita as palavras de 

Ruth, sua fala se dá em reação ao discurso da formadora, como se evidencia pelos comentários 

que Camila fez em voz baixa durante a SI8 (linhas 81.17 e 81.18 do Quadro 9). 

 Quando questionada por Marcos e Rebeca a respeito do que ela gostaria de mudar e da 

atividade que seria reclassificada, Camila aponta para o Caderno da Cidade, que está na página 

da questão 3 da Atividade 1. Nessa questão, parcialmente reproduzida a seguir (Figura 12), 

apresentam-se cinco nomes e cinco imagens de constelações, e a tarefa dos alunos consiste em 

relacioná-las, justificando os critérios de decisão.  

Figura 12. Reprodução da questão 3 da Atividade 1 da sequência didática “A origem do universo”. 
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Fonte: Caderno da Cidade: Saberes e Aprendizagens de Ciências Naturais do 9º ano (SÃO PAULO, 

2018b). 

Após a fala de Camila, Rose e Marcos prontamente afirmam que a atividade deve ser 

classificada na fase de Investigação (linhas 91.17 e 91.18-91.22 ), o que entendemos como uma 

consequência social da relação intertextual proposta por essa professora. Camila, em seguida, 

justifica a classificação ao dizer que a questão requer a interpretação de dados, o que é 

confirmado por Marcos (linhas 91.23 e 91.24-91.26). 

 De algum modo, é possível interpretar que o grupo acaba por adotar a classificação 

proposta por Camila nas unidades UI-5.1 e UI-5.6, quando essa professora defendeu que a 

Atividade 1 fosse categorizada na subfase de Exploração, portanto na fase de Investigação. 

Lembramos que, na UI-5.6, sua proposta não foi aceita pelo grupo, que validou a classificação 

dessa atividade na fase de Orientação com base na definição lida por Marcos.  

Entendemos que, ao questionar sobre a possibilidade de se classificar uma atividade em 

mais de uma fase do Ciclo Investigativo, na UI-5.4, Camila propôs aos membros uma 

oportunidade de aprendizagem docente sobre o EnCI. Entretanto, naquele momento, tal 

proposta não foi aceita e não levou o grupo a construir um entendimento conjunto a respeito de 

como essa ferramenta – o Ciclo Investigativo – seria utilizado na classificação das atividades. 

É somente na UI-9.1, ao propor a reclassificação da questão 3, que essa oportunidade de 

aprendizagem é reinstituída, quando o grupo se apropria do discurso da formadora na SI-8, 

utilizando-o como um recurso para a tomada de decisões. A Figura 13 ilustra esse processo. 

Outro aspecto importante a respeito da relação intertextual que caracteriza a 

oportunidade de aprendizagem descrita é que suas consequências sociais não se limitam à 

unidade interacional em questão – ou seja, a classificação da questão 3 da Atividade 1 na fase 

de Investigação. Como mostraremos na próxima subseção, os professores desse grupo também 

classificam outras atividades em mais de uma fase do Ciclo Investigativo, o que só se tornou 

possível a partir desse ponto em diante no evento. 
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UI-5.1 UI-5.4 UI-5.6 UI-8.2 

Camila propõe 

classificação da Atividade 

1 na fase de Exploração 

Camila reitera proposta 

de classificação feita na 

UI-5.1, mas o grupo não 

aceita 

Camila reconhece 

resposta para sua 

dúvida na fala de 

Ruth 

UI-9.1 

Camila questiona se é 

possível classificar uma 

atividade em mais de uma 

fase do Ciclo Investigativo 

Camila sugere que o grupo 

reclassifique a Q3 da Atividade 1 na 

fase de Investigação. Carol e Fátima 

concordam com a classificação 

Figura 13. Linha do tempo evidenciando a construção de oportunidades de aprendizagem docente sobre o EnCI ao longo das UI-5.1/9.1 

Fonte: elaboração própria. 
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5.1.1.3  Contestando a reclassificação da Atividade 1 

Na UI-9.1, o grupo aparentemente encerra a discussão iniciada com a proposta de 

Camila e classifica a Atividade 1 na subfase de Exploração da fase de Investigação (linhas 646 

e 647 do Quadro 10). Em seguida, segue-se um momento de silêncio no grupo como um todo 

e inicia-se uma conversa paralela entre Marcos e Camila (UI-10.1). Essa professora conta a 

Marcos respeito da dificuldade encontrada ao aplicar a atividade, tendo que recorrer ao Caderno 

do Professor e à internet, fontes que apresentavam informações conflitantes quanto às 

constelações correspondentes a cada cultura (linhas suprimidas para facilitar a leitura). Essa 

conversa com Marcos, porém, é sobreposta pela fala da professora Carol, que questiona a 

classificação da Atividade 1 na fase de Investigação (Exploração), inaugurando a UI-10.2. 

Quadro 11. Unidade Interacional 10.2 - Grupo 1 

Linha Falante Discurso 
Relação 

inter(con)textual 
PRO REC CON 

102.1 
Carol 

essa aqui é o que? =     

102.2 investigação? ↑      

102.3 
Fátima 

é     

102.4 eu acho que é     

102.5 Carol atividade 3?     

102.6 Fátima é     

102.7 

Carol 

aqui ele vai explicar de acordo 

com o que ele acha 
    

102.8 né?     

102.9 não é hipótese?     

102.10 
Marcos 

então aqui é fase também     

102.11 fase de investigação     

102.12 

Fátima 

mas essa não é a princípio? Possível 

referência ao 

esquema do Ciclo 

Investigativo. 

X   

102.13 

como que vai ter primeiro isso e 

depois o levantamento da hipótese 

lá? 

X   

102.14 
a gente começa pelo levantamento 

da hipótese 

Referência ao 

discurso da 

formadora Ruth a 

respeito da 

necessidade de se 

compreender se os 

alunos possuem 

repertório para 

avançar na 

sequência 

didática. 

X   

102.15 
que ela tava falando agora que o 

cara não tem repertório 
X   

102.16 
você tem que dar esse repertório 

pra ele 
X   

102.17 

Camila 

mas aqui você vai trabalhar com 

a+ criatividade da criança 
 X  

102.18 eu sempre falo pra eles  X  

102.19 constelação você vai muito da:  X  

102.20 do lúdico  X  

102.21 da criação  X  

102.22 eu por exemplo não tenho  X  

102.23 Fátima aham  X  
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102.24 

Camila 

eu olho pro céu à noite e consigo 

enxergar algumas, outras 

constelações pra mim não significa 

nada 

 X  

102.25 por quê?  X  

102.26 porque é baseado na sua crença,   X  

102.27 no seu  X  

102.28 na sua criação  X  

102.29 entendeu?  X  

102.30 
aí você só mostra pra eles e eles 

tentam visualizar 
 X  

102.31 

tanto que a próxima atividade é pra 

eles criarem uma constelação 

própria ↓ 

 X  

102.33 aí entra a parte da criatividade ↓  X  

102.34 do lúdico ↓  X  

102.35 
só que falar pro 9º ano sobre isso 

eu acho muito chato 
 X  

102.36 é, né?  X  

102.37 isso é pra sétimo  X  

102.38 
9º ano já tá com a mente em outra 

coisa 
 X  

Fonte: elaboração própria. 

 

Após solicitar confirmação aos colegas a respeito da classificação da questão 3 da 

Atividade 1 (linhas 102.1 e 102.2) e ser respondida por Fátima (linhas 102.3 e 102.4), Carol 

contesta a classificação dessa atividade na fase de Investigação (linhas 102.7-102.9), que é 

reafirmada por Marcos (linhas 102.10-102.11). Para Carol, como nesta questão os alunos 

elaboram uma explicação de acordo com o que eles acham (linha 102.7-102.9), a atividade 

deveria ser classificada como Formulação de hipóteses. 

Em seguida, observamos que para Fátima, que parece entender o Ciclo Investigativo em 

uma lógica sequencial e linear, não é possível classificar uma questão da Atividade 1 como 

Investigação (“isso”, na linha 102.13), uma vez que a Atividade 2 foi classificada como 

Conceitualização/Formulação de hipóteses (“essa”, na linha 102.12). Neste ponto, porém, não 

temos elementos suficientes para sustentar que Fátima esteja propondo uma relação intertextual 

com o esquema do Ciclo Investigativo, com discursos dos formadores ou mesmo outras 

referências compartilhadas pelo grupo, uma vez que ela não os explicita em sua fala. Entretanto, 

é evidente, em seu discurso, a adoção de uma leitura sequencial das fases do Ciclo Investigativo, 

uma vez que é esse o elemento mobilizado por ela para questionar a classificação da questão 3 

da Atividade 1. 

Logo em seguida, porém, Fátima propõe uma relação intertextual na qual retoma o 

discurso da formadora, cuja transcrição apresentamos no Quadro 9. De acordo com essa 



113 

 

professora, neste momento inicial da sequência didática os alunos ainda não possuem 

repertório, sendo função do professor ampliá-lo (linhas 102.15-102.16). Assim, nos parece 

subjacente ao discurso de Fátima a noção de que as hipóteses seriam conhecimentos menos 

estruturados, que prescindem de repertório. A fase de Investigação, por outro lado, requereria 

a construção ou mobilização de repertório por parte dos alunos e, por isso, Fátima entende que 

essa fase deve ser posterior à Formulação de hipóteses. Camila reconhece a proposta da colega, 

mas discorda dela ao defender que a atividade em questão não exige repertório, mas criatividade 

e ludicidade na interpretação das imagens das constelações (linhas 102.17-102.22).  

Carol, porém, não concorda com a perspectiva do Rebeca e, como mostra o quadro a 

seguir, continua a discussão a respeito da classificação dessa atividade defendendo que a fase 

de Investigação requereria o engajamento dos alunos em uma pesquisa (linhas 103.1-103.5 e 

103.7-103.8), razão pela qual propõe que a atividade seja classificada como Formulação de 

hipóteses (linhas 103.11). 

Quadro 12. Unidade Interacional 10.3 - Grupo 1 

Linha Falante Discurso 
Relação 

inter(con)textual 
PRO REC CON 

103.1 

Carol 

ó 

Referência ao 

discurso da 

formadora Ruth a 

respeito da 

necessidade de se 

compreender se os 

alunos possuem 

repertório para 

avançar na 

sequência 

didática. 

 X  

103.2 
porque eles vão classificar de 

acordo com o que eles acham 
 X  

103.3 eles não tão fazendo pesquisa  X  

103.4 
eles vão olhar e vão olhar de 

acordo 
 X  

103.5 ó (.)  X  

103.6 Marcos eu só completei aqui, tá?  X  

103.7 
Carol 

"qual cultura é qual imagem, 

justificando seus critérios de 

decisão" ((lê trecho da questão 3 

da atividade 1)) 

 X  

103.8 mas eles não fizeram uma pesquisa  X  

103.9 
Fátima 

eles só tem isso aí  X  

103.10 ó  X  

103.11 Carol por isso que eu acho que é hipótese   X  

103.12 Camila é, isso mesmo   X  

103.14 Carol 

[eles vão olhar o nome e vão 

colocar a hipótese, não é+ 

investigação] 

 X  

103.15 Camila 
quando ele vê uma flecha ele já 

associa com o tupi-guarani 
 X  

103.16 Rose aham  X  

103.17 Camila 
aí a palavra zaufu já lembra algo 

chinês 
 X  

103.18 Rose Aham=  X  

103.19 Carol se eles tiverem o repertório (.)  X  
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103.20 por isso que eu acho que é hipótese  X  

103.21 Camila sim   X 

103.22 Carol conceitualização   X 

103.24 

Fátima 

e dentro da hipótese tá criando 

conceito 
  X 

103.25 né?    

103.26 eles também tão criando a hipótese   X 

103.27 

Marcos 

e aí vai envolver também criando 

hipótese 
  X 

103.28 é igual elas tão comentando   X 

103.29 tem que escrever também isso aí   X 

103.30 que dentro   X 

103.31 que ele tá criando   X 

103.32 Fátima 
que dentro disso ele tá 

conceituando também 
  X 

103.33 Camila na fase de conceitualização   X 

103.34 

Marcos 

é na fase de investigação   X 

103.35 na fase de conceitualização   X 

103.36 conceitualização   X 

103.37 rola aí também   X 

103.38 vem junto os dois   X 

103.39 Rebeca 
então nessa primeira atividade tem 

orientação= 
  X 

103.40 

Marcos 

conceitualização e investigação   X 

103.41 tudo   X 

103.42 as três juntas tão trabalhando   X 

103.43 

Camila 

ó   X 

103.44 

ao mesmo tempo em que ele tá 

investigando através da 

interpretação eles tão criando 

hipóteses 

  X 

103.45 criando hipóteses...   X 

103.46 Rebeca criação de hipóteses   X 

103.47 

Marcos 

é   X 

103.48 pronto, essa daí a gente terminou     

103.49 a gente pode passar pra próxima     

Fonte: elaboração própria. 

Nas linhas que seguem, Camila parece concordar com a classificação da atividade como 

Formulação de Hipóteses (linha 103.12), trazendo, inclusive, algumas possibilidades de 

relações que poderiam ser feitas pelos alunos (linhas 103.15 e 203.27). Carol, porém, insiste 

que isso só ocorrerá se os alunos tiverem repertório, o que justifica a classificação da atividade 

na fase de Conceitualização que, para Camila, prescinde de repertório (linhas 103.19-103.20). 

Percebemos, ainda, que Fátima, ao concordar com os colegas, recupera sua perspectiva de 

Conceitualização como construção de conceitos (linhas 103.32), defendida por ela na UI-6.4, 

apesar de essa definição ter sido rejeitada pelo grupo, que privilegiou, neste evento, o 
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significado descrito no documento curricular. 

Temos, portanto, que a relação intertextual proposta por Fátima, embora não tenha sido 

suficiente para afastar a classificação da Atividade 1 na fase de Investigação, como se observa 

nas falas de Marcos (linhas 103.34-103.38) e de Camila (linhas 103.43-103.45), teve como 

consequência social a classificação dessa atividade também na fase de Conceitualização. 

Além disso, entendemos que, nas mesmas linhas indicadas, temos evidências não apenas 

das consequências sociais desta relação intertextual, mas também daquela anteriormente 

proposta por Camila (Quadro 10). Naquele momento, com base no discurso da formadora Ruth 

a respeito da possibilidade de uma mesma atividade pertencer a mais de uma fase do Ciclo 

Investigativo, essa professora propôs que a classificação da Atividade 1 fosse revisitada, o que 

levou o grupo a classificá-la também na fase de Investigação. Aqui, o grupo mais uma vez se 

vale dessa possibilidade, que só foi considerada após a proposição dessa relação por Camila, 

para modificar novamente a classificação da Atividade 1, incluindo também a fase de 

Conceitualização. 

Apesar de Marcos tentar encerrar a discussão referente à classificação da primeira 

atividade, convidando os colegas a prosseguirem na análise (linhas 103.47-103.49), Carol 

retoma a discussão a respeito da classificação da Atividade 1 na fase Investigação, como mostra 

o quadro a seguir. 

Quadro 13. Sequência Interacional 11 (UI-11.1 a UI-11.3) - Grupo 1 

Linha Falante Discurso 
Relação 

inter(con)textual 
PRO REC CON 

111.1 Carol eu só não acho que é investigação     

111.2 
Camila 

não     

111.3 é porque assim     

111.4 

Carol 

porque não tem uma pesquisa     

111.5 por exemplo     

111.6 pra eles responderem=     

111.7 
Camila 

não     

111.8 mas é interpretação de dados     

111.9 
Marcos 

tá explorando     

111.10 né?     

111.11 
Camila 

explorar e interpretar dados     

111.12 investigar não é só experimento     

111.12 Marcos é     

111.13 Camila 
investigar pode ser analisar um 

gráfico, uma tabela 
Referência a uma 

memória coletiva 

dos professores – 

tarefa realizada no 

Encontro 3 

   

111.14 Marcos 
é igual aquela questão lá do polo 

sul que a gente fez lá 
X   

111.15 Camila entendeu?    
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111.16 

Marcos 

polo sul e polo norte, né? X   

111.17 mesma coisa X   

111.18 
a gente não precisou fazer nenhum 

experimento 
X   

111.19 

Carol 

[sim] X   

111.20 
é que aqui eles tão explorando o 

que? 
 X  

111.21 teve essa exploração só  X  

111.22 
eles tão olhando essa imagem e 

colocando o que eles acham que é 
 X  

111.23 eles não tão pesquisando  X  

111.24 
independente de ser um 

experimento ou não 
 X  

111.25 
eles não tão buscando outra fonte 

de informação 
 X  

111.26 

eles só tão olhando a imagem e 

achando o que que é de acordo 

com o repertório deles que eles 

podem ter ou não 

 X  

111.27 
Camila 

mas você não acha que é 

interpretar as palavras 
 X  

111.28 as imagens aqui?    

111.29 Marcos 
eles tão relacionando aqui com 

esculturas 
 X  

111.30 

Carol 

pode ser ↓  X  

111.31 eu acho que é só hipótese mesmo  X  

111.32 mas deixa assim   X 

111.33 que você colocou aí   X 

111.34 vamos ver as próximas   X 

111.35 mas assim     

111.36 

eu só li aqui o que que era 

investigação mesmo que eu tava 

meio com dúvida 

    

112.1 

Rebeca 

que tal a gente ler? 
Referência às 

definições do 

documento 

curricular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  X 

112.3 ó X   

112.4 investigação    

112.5 

"consiste no planejamento de 

ações para responder as perguntas 

ou testas as hipóteses" 

X   

112.6 Marcos 
aí essas ações podem constituir 

né= 
 X  

112.7 Camila consistir  X  

112.8 

Marcos 

fase de experimentos científicos 

ou explorações 
 X  

112.9 

onde ele pode interpretar textos, 

jogos, debates, simulação 

atividades práticas, observação 

em campo ((lê no documento 

curricular)) 

 X  

112.10 

aí ele analisa e interpreta isso aí pra 

elaborar uma explicação ou 

conhecimento que ele adquiriu (.)  

 X  
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112.11 certo?  X  

112.12 Carol sim  X  

112.13 Marcos 

e aí depois ele vai responder tudo 

isso aí numa fase que é a fase de 

conclusão 

 X  

112.14 

Carol 

sim  X  

113.1 
mas você entendeu por que eu falei 

que eu acho que  
 X  

113.2 
por que que eu acho que é 

hipótese? 

 X  

   

113.3 Camila sim  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência ao 

discurso da 

formadora 

 X  

113.4 

Carol 

porque ele não tá usando uma 

outra fonte 
 X  

113.5 pra testar a hipótese  X  

113.6 

ele tá olhando a imagem e essa 

classificação que já foi dada 

previamente pra ele 

 X  

113.7 

então assim de acordo com o 

repertório que talvez ele tenha ou 

não 

 X  

113.8 ele tá falando o que ele acha que é  X  

113.9 só =  X  

113.10 Camila põe um pontinho de interrogação   X 

113.11 Carol 
e aí depois que ele vai mais pra 

frente 
   

113.12 

Fátima 
depois que ele vai confirmar    

113.13 
mais pra frente ele vai confirmar, 

né? 
   

113.14 Marcos vamos lá pra fase 2    

113.15 Fátima por isso que ela fala que vai e volta X   

113.16 

Marcos 
é  X  

113.17 
porque depois ele vai voltar pra ver 

se o que ele pensava, acreditava 
 X  

113.18 Camila 

aí na hora de explicar você levanta 

o seu ponto de vista pra 

argumentar 

  X 

Fonte: elaboração própria. 

Observamos que, mais uma vez, Carol insiste no argumento de que a Atividade 1 não 

deve ser classificada como Orientação porque nela não se propõe uma pesquisa (linhas 111.4-

111.5). Camila, por sua vez, discorda novamente da colega e explica a ela que a fase de 

Investigação não é necessariamente experimental, podendo ser realizada por meio da análise 

de gráficos e tabelas, por exemplo (linhas 111.7-111.8 e 111.11 e 111.12). Em continuidade ao 

argumento de Camila, Marcos lança mão de uma relação intercontextual que é uma memória 

coletiva do grupo: “aquela questão lá do polo sul que a gente fez lá” (linhas 111.14 e 111.16-

111.18). O contexto evocado por esse professor se refere a um evento no Encontro 2 (EV2.2), 

no qual os formadores distribuíram a cada grupo um cartaz com uma pergunta de caráter 
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investigativo que deveria ser respondida pelos professores. Esse grupo, por ser mais numeroso 

que os demais, recebeu dois cartazes com as seguintes perguntas: “Por que o leite ferve e 

derrama e a água ferve e não derrama?” e “Polo Norte, Polo Sul. O frio é o mesmo: será?”. 

Ao longo do evento no qual essas duas questões foram discutidas pelo grupo, os 

professores não receberam nenhuma fonte de consulta ou materiais para a realização de 

experimentos ou construção de modelos. Apesar disso, observamos que, durante a discussão da 

questão a respeito da diferença de temperatura dos polos, os professores desse grupo utilizavam 

canetas ou mesmo os próprios dedos das mãos para representar o eixo de inclinação da Terra e 

seus movimentos. Em um dado momento, diante da dificuldade do grupo em chegar a um 

consenso, Camila se dirige à Ruth para pedir uma pequena bola. Depois de conseguir esse 

objeto, a professora solicita a Marcos que a empreste a lanterna do celular e tenta construir uma 

explicação com seus colegas, com base nesse modelo adaptado do Sol (lanterna) e da Terra 

(pequena bola). 

Assim, entendemos que, ao evocar essa memória coletiva, Marcos estabelece uma 

relação entre a discussão da questão da discussão sobre a temperatura dos polos no evento 

anterior – que não se baseou em nenhum experimento ou fonte de pesquisa externa – e a 

Atividade 1. Ou seja, de acordo com Marcos, se é possível dizer que os professores do grupo 

estavam engajados em uma investigação no evento evocado por ele, o mesmo se aplica à 

Atividade 1 proposta nesta sequência didática, na qual as constelações serão atribuídas às 

culturas correspondentes somente com base no conhecimento dos alunos, e não em outras fontes 

ou atividades pré-estabelecidas.  

A proposta de Marcos é reconhecida por Carol, que, porém, continua discordando do 

entendimento dos colegas, reforçando que os alunos realizarão a atividade sem nenhuma fonte 

de pesquisa, com base apenas no repertório que possuem, o que, para ela, parece caracterizar a 

Formulação de hipóteses e não a Investigação (linhas 111.19-111.26). Entretanto, Carol não 

considera, em sua argumentação, o fato de que, na memória evocada por Marcos, o grupo 

também não consultou outras fontes de informação. Camila, então, questiona a colega se a 

própria interpretação das imagens e nomes das constelações não caracterizaria uma 

investigação (linha 111.27-111.28). Carol mais uma vez marca sua diferença de perspectiva, 

reforçando que, em seu entendimento, essa atividade melhor se enquadra na Formulação de 

hipóteses, mas aceita que, na folha de respostas, se mantenha a classificação sugerida por 

Camila (linhas 111.30-111.36), o que interpretamos como uma das consequências sociais 

geradas pelo estabelecimento da relação intercontextual que evocou a memória coletiva do 

grupo. 
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Face à persistência dessa divergência no grupo – que, porém, não se reflete na folha de 

respostas em decorrência da concessão de Carol –, Rebeca propõe o estabelecimento de uma 

nova relação intertextual com o material curricular, ao convidar os colegas para ler a definição 

de Investigação nele contida (linhas 112.1-112-5). Em nossa interpretação, a proposta de 

Rebeca também pode ser entendida como consequência social de duas relações propostas e 

reconhecidas anteriormente. Em primeiro lugar, a enxergamos no fluxo de proposições que vem 

buscando estabelecer, ao longo do evento, o material curricular como fonte do que conta como 

fase do Ciclo Investigativo. Em segundo lugar, entendemos que ela seja, também, uma 

consequência da divergência que persistiu no grupo após Marcos ter evocado uma memória 

coletiva para justificar a classificação da Atividade 1 na fase de Investigação. 

Como se observa no quadro 13, a proposta de Rebeca é reconhecida por Marcos, que 

prossegue a leitura da definição contida no documento (linhas 112.8-112.11). Com base na 

definição lida, Carol questiona os colegas se eles entendem por que ela defende que a atividade 

seja classificada como Formulação de hipóteses, novamente mencionando que não há pesquisa 

em outra fonte e que os alunos estão respondendo de acordo com o que eles acham que é, a 

depender do repertório que possuem (linhas 113.1-113.2 e 113.4-113.9). Camila responde 

positivamente à indagação da colega (linha 113.3) e pede para que ela marque um ponto de 

interrogação ao lado da Atividade 1, na folha de respostas, e que, na discussão com toda a 

classe, levante os pontos trazidos por ela (linha 113.10 e 113.18). 

É interessante perceber que, ao longo do evento, Carol trouxe os mesmos argumentos 

repetidas vezes, evocando a falta de repertório dos alunos e ausência de pesquisas na Atividade 

1, perspectiva reforçada por Fátima em algumas ocasiões. Porém, até então, isso não tinha 

levado o grupo a modificar a classificação da Atividade 1 na fase de Investigação. Somente 

quando Rebeca propõe uma relação intertextual com o documento curricular é que Camila reage 

à perspectiva de Carol sugerindo que ela seja sinalizada na folha de respostas e enunciada na 

discussão com os formadores e demais colegas. Isso nos evidencia, mais uma vez, como esse 

documento foi se constituindo, neste grupo, como uma fonte privilegiada para a determinação 

do que conta como fase do Ciclo Investigativo. 

Nas últimas linhas dessa sequência interacional, observamos que Fátima ainda propõe 

uma nova relação intertextual, novamente retomando uma fala da formadora Ruth (linha 

113.15) a respeito do caráter de “vai e volta” das atividades no Ciclo Investigativo. Essa relação 

é reconhecida por Marcos, que concorda com a colega e diz que, ao final da sequência, o aluno 

volta às hipóteses formuladas para ver se o que ele pensava/acreditava estava correto (linhas 

113.16-113.17). Apesar de reconhecida pelo colega, a proposição de Fátima não gera 
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consequências nesse evento, uma vez que o grupo adota a sugestão de Camila e não volta a 

discutir a classificação da Atividade 1. Além disso, entendemos que sua proposta buscava 

somente corroborar a fala de Carol, não a contestar.   
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5.1.2 Grupo 2 

Neste grupo, selecionamos para análise somente a Unidade Interacional 7.1, uma vez 

que somente nela observamos a proposição de relações intertextuais e intercontextuais ao longo 

desse evento. 

5.1.2.1 Orientação ou Conceitualização? 

Na primeira sequência interacional que apresentaremos, os professores estão discutindo 

a classificação de uma atividade localizada logo após a abertura da sequência didática “As gotas 

de água”, do Caderno da Cidade do 2º ano, e que precede as nove atividades numeradas que 

compõem essa unidade. Como mostra a reprodução a seguir (Figura 14), a atividade em questão 

apresenta cinco imagens que representam situações nas quais é possível observar gotas de água 

e se encerra com um questionamento a respeito de onde elas vêm. 

Figura 14. Reprodução das imagens iniciais da sequência didática “As gotas de água” 

 
Fonte: Caderno da Cidade: Saberes e Aprendizagens de Ciências Naturais do 2º ano (SME, 2018c) 

Essa sequência interacional inicia-se com a fala de Priscila, responsável por fazer os 

registros na folha que seria entregue à formadora, que questiona qual é a classificação da 

atividade que está “bem no comecinho da unidade” (linhas 71.1-71.5). Entendemos que seu 

questionamento tenha se originado do fato de que a Atividade 1 havia sido registrada como 

correspondente à fase de Conceitualização, mas a atividade que a precede (não numerada, como 

mostrada na Figura 14), ainda não havia sido classificada pelo grupo.  
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Quadro 14. Unidade Interacional 7.1 - Grupo 2 

Linha Falante Discurso 
Relação 

inter(con)textual 
PRO REC CON 

71.1 

Priscila 

tá     

71.2 vamos lá     

71.3 só pra gente não esquecer     

71.4 no início aí é o que?     

71.5 bem no comecinho da unidade?     

71.6 
Danilo 

ó     

71.7 aqui ele faz a questão     

71.8 Sabrina a pergunta     

71.9 

Danilo 

é a fase de conceitualização     

71.10 aqui também é conceitualização     

71.11 porque tem     

71.12 
ele vai fazer o levantamento de 

hipóteses 
    

71.13 então=     

71.14 Sabrina e aí onde entra a orientação?     

71.15 Priscila as orientações são os dois     

71.16 Marcos [a orientação não tem aqui]     

71.17 

Priscila 

 

a questão e as hipóteses     

71.18 aqui ó 

Referência ao 

esquema do Ciclo 

Investigativo 

entregue pela 

formadora. 

X   

71.19 pela sequência que ela colocou X   

71.20 
as orientações seriam seguida da 

questão, que é a pergunta 
X   

71.21 
e das hipóteses que seriam 

levantadas 
   

71.22 

Danilo 

é  X  

71.23 mas aqui ainda não tem orientação      

71.24 né?     

71.25 por quê?     

71.26 porque ele tá nas perguntas     

71.27 orientação é quando tem tipo+     

71.28 um texto     

71.29 

ou às vezes a orientação parte da 

fala do professor na hora de 

começar aqui 

    

71.30 

Priscila 

mas no caso dos pequenos aqui  Referência ao 

contexto de 

práticas dos anos 

iniciais. 

X   

71.31 esse aqui que é de segundo ano X   

71.32 
você não acha que as imagens 

serviram para orientar? 
X   

71.33 

Danilo 

orientar?   X  

71.34 não   X  

71.35 aqui ele vai levantar hipóteses     

71.36 
ele vai ver de onde que vem as 

gotinhas de água 
    

71.37 Sabrina ele vai criar  várias hipóteses     
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71.38 Danilo 
ele vai fazer o levantamento de 

hipóteses 
    

Fonte: autoria própria. 

Danilo a responde o questionamento de Priscila explicando que essa atividade 

corresponde à fase de Conceitualização, pois apresenta uma questão a partir da qual os alunos 

formulam hipóteses (linhas 71.6-71.7 e 71.9-71.13). Ele reconhece, ainda, que essa atividade 

“também é conceitualização” (linha 71.10), uma vez que a Atividade 1 já havia sido classificada 

nesta mesma fase. Sabrina, então, questiona onde entra a fase de Orientação. Nesse ponto, 

inaugura-se uma divergência no grupo: para Danilo, não há, até então, nenhuma atividade que 

possa ser classificada como Orientação; para Priscila, com base “na sequência que ela colocou” 

(linha 71.19), a fase de Orientação é seguida das questões e hipóteses. Nessa lógica, se a 

Atividade 1 foi classificada como Conceitualização, a atividade que a precede, mostrada na 

Figura 14, deveria ser classificada como Orientação. 

Embora todos os grupos tenham recebido o esquema do Ciclo Investigativo e 

possivelmente recorrido a ele em diferentes momentos da discussão, isso nem sempre se mostra 

explícito no discurso dos professores. Aqui, porém, considerarmos que, ao sustentar sua fala na 

“sequência que ela colocou”, Priscila se baseia em uma característica dessa representação, qual 

seja, a sequencialidade entre as fases, para questionar a classificação proposta por Danilo. Posto 

de outro modo, interpretamos que ela recorra à representação esquemática (aqui entendida 

como um tipo de texto) para defender que, como a Atividade 1 foi classificada como 

Conceitualização, a atividade anterior seja classificada como Orientação.  

O reconhecimento da relação intertextual proposta por Priscila, porém, ocorre apenas 

num nível superficial. Isto é, embora Danilo pareça notar a fala da colega (linha 71.22), a defesa 

de seu ponto de vista não considera o que foi dito por ela. Em tom de explicação, evidenciado 

pelo próprio modo como constrói seu discurso (linhas 71.22-71.29), Danilo argumenta que a 

fase de Orientação não é caracterizada por perguntas, mas por textos ou mesmo pela fala do 

professor no início da sequência didática. Em sua explicação, contudo, ele não considera o 

ponto levantado pela colega a respeito da sequencialidade das fases. Assim, entendemos que a 

relação proposta por Priscila não gera consequências sociais no evento, uma vez que nem 

Danilo nem as demais professoras discutiram explicitamente a respeito da linearidade ou não 

linearidade das fases do Ciclo Investigativo. 

Priscila, então, propõe uma relação intercontextual ao questionar se no caso de alunos 

do segundo ano do Ensino Fundamental as imagens “não serviriam para orientar” (linhas 71.30-

71.32). Interpretamos a fala dessa professora como uma reação à resposta dada anteriormente 



124 

 

por Danilo, quando ele apontou a presença de textos como uma das características dessa fase 

do Ciclo Investigativo (linha 71.27-71.28). Uma forma possível de interpretar o discurso dessa 

professora é entender que, ao evocar o contexto de alunos do segundo ano, ela coloca em 

circulação no grupo, ainda que de maneira implícita, o fato de que esses alunos ainda estão 

sendo alfabetizados e que, portanto, a observação e interpretação das imagens propostas na 

imagem fariam as vezes dos textos que comumente aparecem na fase de Orientação. Assim, 

entendemos que ela mobiliza, em sua fala, as práticas pedagógicas características dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. 

Mais uma vez, observamos que, ainda que reconheça a proposta da colega (linhas 71.33-

71.34), Danilo desenvolve sua resposta sem considerar diretamente a relação estabelecida pela 

colega – o contexto das práticas escolares adequadas ao segundo ano. Antes, ele se limita a 

reafirmar aquilo que já havia sido dito, ou seja, que o nessa atividade os alunos formularão 

hipóteses sobre as imagens, dessa vez acrescentando que tais hipóteses se referem à pergunta 

“de onde vêm as gotas de água?” (linhas 71.35-71.36). Em seguida, Sabrina parece concordar 

com a posição de Danilo (linha 71.37). Na ausência de novas manifestações contrárias, seja de 

Marcela ou das demais professoras, Danilo dá início a uma nova sequência interacional quando 

passa à classificação da Atividade 2. Assim, observamos que essa intercontextual não gerou 

consequências sociais, uma vez que os membros do grupo, ainda que simplesmente por não a 

discutirem, sinalizaram-na como não sendo relevante neste evento. 

Desse modo, ainda que possamos considerar que o grupo construiu uma oportunidade 

de aprendizagem a partir da apropriação do discurso de Danilo, que conferiu explicações às 

colegas, é importante percebermos que, caso tivessem sido discutidas, as falas da professora 

Priscila poderiam ler levado o grupo a construir oportunidades de aprendizagem sobre a 

sequencialidade das fases do ciclo investigativo (podendo, inclusive, contestá-la) e sobre as 

particularidades dessa abordagem didática nos anos iniciais. Entretanto, como tais relações não 

foram estabelecidas, o único recurso disponível para a construção de oportunidades de 

aprendizagem docente sobre o EnCI é próprio o discurso de Danilo, que, apesar de possibilitar 

o acesso do grupo aos conhecimentos que possui, também acaba por limitar a circulação e a 

discussão de outras ideias. 
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5.1.3 Grupo 3 

Selecionamos para análise, neste grupo, unidades interacionais nas quais os professores 

participantes divergem a respeito do que conta como Hipótese no contexto de uma sequência 

didática investigativa. A partir das sequências apresentadas, explicitaremos como a discussão a 

respeito dessa fase do Ciclo Investigativo levou à proposição de relações intertextuais e 

intercontextuais que favoreceram a construção de oportunidades de aprendizagem docente 

sobre o EnCI neste grupo. 

5.1.3.1 Hipótese ou conhecimentos prévios? 

No primeiro conjunto de unidades interacionais nos quais nos debruçaremos, os 

professores estão analisando a atividade “Pensando sobre o que já se sabe”, que abre a sequência 

didática Combustíveis que usamos, do quarto ano do Ensino Fundamental. Nessa atividade, 

reproduzida na Figura 15, o material apresenta três situações acompanhadas de imagens que as 

ilustram. Na primeira delas, descreve-se a situação de um homem que, ao preparar uma refeição, 

notou que a panela do arroz parou de soltar vapor durante o cozimento e, em seguida, percebeu 

que as bocas do fogão se apagaram, mesmo sem haver corrente de ar na cozinha. 

Figura 15. Reprodução da Atividade 1 da sequência didática “Os combustíveis que usamos”. 

 
Fonte: Caderno da Cidade: Saberes e Aprendizagens de Ciências Naturais do 5º ano (SME, 2018d). 
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A sequência interacional a seguir mostra a negociação entre os professores a respeito da 

classificação dessa atividade no Ciclo Investigativo. 

Quadro 15. Unidade Interacional 11.1 - Grupo 3 

Linha Falante Discurso 
Relação 

inter(con)textual 
PRO REC CON 

111.1 

Gabriel 

  

  

  

tá bom         

111.2 então         

111.3 
eu acho que essa parte aqui é: a 

parte da questão 
        

111.4 
e as respostas é o levantamento das 

hipóteses 
        

111.5 Lígia é:         

111.6 
Sara 

  

  

  

a primeira parte tá lá=         

111.7 ó         

111.8 orientação  Referência ao 

Caderno do 

Professor 

X     

111.9 que tá aqui no caderno= X     

111.10 
Lígia 

  

  

  

[é]        

111.11 [eu acho que ainda é orientação]       

111.12 porque é bem básico        

111.13 
é ainda pra chamar a atenção do 

aluno 
       

111.14 Gabriel uhum        

111.15 
Lígia 

  

  

  

pra: qual vai ser o assunto        

111.16 pra qual vai ser a questão        

111.17 porque assim        

111.18 
porque ele não tem uma hipótese 

ainda 
       

111.19 Gabriel [pode ser os dois] 

Referência ao 

discurso da 

formadora Ruth. 

 X     

111.20 
Lígia 

 

ele ainda não tá levantando 

hipótese aqui sobre: 
        

111.21 Gabriel [acho que]         

111.22   

  

 Lígia 

  

  

sobre:         

111.23 sobre alguma questão         

111.24 *sobre*         

111.25 
a coisa principal pra responder 

essa pergunta= 
        

111.26 Larissa principal         

111.27 
Lígia 

  

  

isso          

111.28 que é         

111.29 
como escolher um combustível 

que usar 
        

111.30 Larissa tá levantando dados         

111.31 Lígia 

  

é         

111.32 aqui ele tá levanta:ndo          
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111.33 
  aqui é pra ver o que que o aluno 

sabe= 
        

111.34 Gabriel 
levantamento do conhecimento 

prévio 
        

111.35 
Lígia 

  

pra ver o que o aluno         

111.36 
pra fazer o levantamento do 

conhecimento do aluno 
        

111.37 Gabriel [uhum]         

111.38 

Lígia 

  

porque se o aluno não tem essa 

vivência 

 

 Referência ao 

contexto da 

aplicação desta 

sequência didática 

por Sara, 

compartilhado por 

ela na SI-8. 

      

111.39 

ela falou que os alunos dela não 

souberam identificar o vapor 

saindo da panela 

X     

111.40 Sara muitos deles  X   

111.41 
Gabriel 

[é]  X   

111.42 [mas a gente tem que]  X  

111.43 

Lígia 

  

então nesse momento tem que 

fazer alguma coisa 
 X   

111.44 

tem que fazer algumas coisas 

adicionais pra que o aluno tenha 

condições de continuar a= 

 X  

111.45 Gabriel então isso pra você é orientação?   X X  

111.46 Lígia eu acho que sim    X  

Fonte: autoria própria. 

Neste fragmento, Gabriel apresenta às colegas a proposta de classificar a Atividade 1 

nas subfases de Questionamento (“a parte da questão”) e de Formulação de hipóteses, uma vez 

que, para ele, as respostas às perguntas contidas nas três situações apresentadas podem ser 

consideradas como hipóteses (linhas 11). Lígia e Sara, porém, contestam tal entendimento e 

defendem que a atividade corresponde à fase de Orientação.  

Nas linhas 111.8-111.9, Sara propõe uma relação intertextual com o Caderno do 

Professor, que, embora não tenha sido distribuído pelos formadores, foi acessado por Sara em 

seu celular, por meio do SGP (Sistema de Gestão Pedagógica). Não há evidências, porém, de 

que essa conexão tenha sido reconhecida pelos membros do grupo, uma vez que é a fala de 

Lígia, na sequência, que leva o grupo a classificar a atividade na fase de Orientação. Embora a 

fala de Lígia se dê na sequência da proposta de Sara, não entendemos que ela seja um 

reconhecimento da proposta da colega, uma vez que essas falas são sobrepostas e que Lígia 

justifica seu ponto de vista com base em argumentos outros, e não na aceitação do que está 

disposto no Caderno do Professor. 

Lígia defende seu ponto de vista ao argumentar que essa atividade é básica e cumpre a 

função de chamar a atenção do aluno (linhas 111.10-111-13), mas não deve ser classificada 

como hipótese por não cumprir a função de responder a pergunta norteadora da sequência 
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didática (“Como escolher quais combustíveis usar?”). Neste ponto, embora seja notável que 

Lígia apresente uma definição de hipótese coerente com o documento curricular, não há, em 

sua fala, nenhuma referência direta a ele – que, aliás, não foi utilizado em nenhum momento 

pelo grupo. Também não observamos, aqui, nenhuma referência direta à falas da formadora. 

Assim, entendemos não ser possível fundamentar, neste ponto, a proposição de uma relação 

intertextual ou intercontextual na argumentação de Lígia. 

Por outro lado, quando, em sobreposição à fala de Lígia, Gabriel responde que a 

atividade “pode ser os dois” (linha 111.19), isto é, que pode ser classificada como Orientação 

e como Formulação de hipóteses, entendemos que seja essa uma proposta de relação 

intertextual que faz referência à fala da formadora poucos minutos antes da interação em 

questão, na SI-9. Nesta fala, Ruth, dirigindo-se a todos os grupos, esclareceu que as atividades 

podem ser classificadas em mais de uma fase do Ciclo Investigativo, tendo inclusive utilizado 

como exemplo as fases de Orientação e Conceitualização (na qual inclui-se a Formulação de 

hipóteses). Entretanto, não há elementos que nos indiquem que essa relação foi reconhecida 

pelas colegas professoras, e é possível observar que ela não gera consequências sociais neste 

ponto do evento25. 

Na sequência, Lígia continua a defender que a atividade em questão permite o 

levantamento dos conhecimentos prévios, “para ver o que o aluno sabe” (linha 111.31-111.33). 

Ao seguir em sua argumentação a respeito da classificação da atividade na fase de Orientação, 

Lígia propõe uma referência intertextual com a fala de Sara que, em outro momento deste 

mesmo evento, na SI-8, havia relatado que muitos de seus alunos tiveram dificuldade interpretar 

as imagens da Atividade 1, particularmente a da panela da arroz que deixa de soltar vapor. A 

relação intertextual com o relato do episódio vivenciado na sala de aula de Sara é evocada por 

Lígia na linha 111.39 e reconhecida em seguida por Sara e por Gabriel. 

Assim, esse excerto evidencia que Lígia mobilizou o contexto da sala de aula de Sara 

como um recurso para a construção de significados a respeito do que conta como Formulação 

de hipótese e como Orientação no contexto desta sequência didática. Na perspectiva proposta 

por ela, a fase de Orientação é caracterizada como um momento de levantar os conhecimentos 

prévios dos alunos e também de “fazer algumas coisas adicionais” (linhas 111.43-111.44) para 

que os alunos tenham condições de prosseguir nessa sequência didática.  

Quando Gabriel questiona “então isso para você é orientação?” (linha 111.45), 

 
25 Não entendemos que a fala de Lígia, na linha 111.20, seja como uma consequência social da proposição de 

Gabriel, mas como uma continuação da linha de raciocínio que ela vinha desenvolvendo, sobretudo se 

considerarmos a sobreposição entre essas unidades de mensagem. 
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entendemos que ele esteja tanto reconhecendo a proposta da colega, como também validando o 

significado de Orientação posto em circulação, uma vez que ele não mais questiona a definição 

proposta, tampouco insiste na ideia de que a mesma atividade poderia ser classificada em mais 

de uma fase do Ciclo Investigativo. Assim, entendemos que a relação intertextual proposta por 

Lígia gerou uma consequência social neste evento, uma vez que ela suportou sua argumentação 

a respeito da classificação da Atividade 1 na fase de Orientação, o que se confirma pelo registro 

feito na folha de respostas entregue à formadora. Além disso, entendemos que ela tenha gerado 

uma oportunidade de aprendizagem sobre o EnCI ao permitir que o grupo discutisse sobre essa 

abordagem didática a partir do exemplo da sala de aula de Sara, mobilizando-a para consensuar 

significados a respeito de hipóteses e conhecimentos prévios. 

5.1.3.2 “Todo mundo tem uma hipótese sobre simplesmente tudo” 

Nas interações analisadas até o momento, observamos que o grupo legitimou a proposta 

de Lígia, segundo a qual a fase de Orientação seria caracterizada pelo levantamento do 

conhecimentos prévios dos alunos, que, por sua vez, pode levar a outras ações visando ampliar 

tais conhecimentos antes da continuidade da sequência didática, enquanto a Formulação de 

Hipóteses seria caracterizada como a proposição de respostas à questão norteadora da 

investigação. O que conta como Hipótese neste evento, porém, não permanece estável ao longo 

do tempo.  

Na discussão a respeito da Atividade 4 (“A origem dos combustíveis”), reproduzida na 

Figura 16, um novo significado é proposto e gera consequências sociais no grupo. Conforme se 

observa na figura, a Atividade 4 apresenta quatro imagens seguidas de um questionamento a 

respeito das semelhanças e diferenças entre os combustíveis fósseis e os biocombustíveis. Por 

fim, a atividade apresenta uma questão com 4 itens que norteiam a pesquisa dos alunos em 

livros ou na internet. 
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Figura 16. Reprodução da Atividade 4 da sequência didática “Os combustíveis que usamos”. 

 
Fonte: Caderno da Cidade: Saberes e Aprendizagens de Ciências Naturais do 5º ano (SME, 2018d). 

No quadro a seguir, é possível acompanhar as discussões no grupo a respeito da 

classificação dessa atividade no Ciclo Investigativo, agora com a participação de Naiara, que 

ainda não havia se juntado ao grupo nas interações reproduzidas até aqui. 

 Quadro 16. Unidade Interacional 15.2 – Grupo 3 

 

Linha Falante Discurso 
Relação 

intercontextual 
PRO REC CONS 

152.1 

Lígia 

aí depois vem a questão 1     

152.2 

Pesquise em livros ou na internet 

sobre esses dois tipos de 

combustíveis. Procure levantar 

informações sobre: (a) o que são, 

como se formam e onde são 

produzidos os combustíveis fósseis 

prontos para uso; (b) o que são, 

como se formam e onde são 

produzidos os biocombustíveis 

prontos para uso; (c) quais são as 

consequências para o ambiente da 

retirada e da obtenção dos 

combustíveis fósseis e dos 

biocombustíveis; (d) quais as 

consequências para o ambiente do 
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uso dos combustíveis fósseis e (e) 

quais as consequências para o 

ambiente do uso de 

biocombustíveis. 

152.3 Sara 

meus alunos, eles fizeram um 

trabalho sobre energia+ renovável 

e não renovável  

    

152.4 
Gabriel 

[é]     

152.5 [mas como que eles]     

152.6 Sara então eles já vão     

152.7 

Gabriel 

eles já sabiam     

152.8 mas é:     

152.9 
eu acho que é essa questão do 

repertório 

Referência à fala 

da formadora. 

X   

152.10 Sara aham  X  

152.11 

Gabriel 

tipo  X  

152.13 eles não   X  

152.14 vai  X  

152.15 
você não passou aula nenhuma 

sobre isso 
 X  

152.16 
só com aquela investigação no 

posto de gasolina eles não vão 
 X  

152.17 talvez não consigam responder  X  

152.18 Lígia responder  X  

152.19 

Sara 

não   X  

152.20 
mas aqui ele fala pesquisa em 

livros ou na internet 
  X 

152.21 Gabriel ah, pesquisa   X 

152.22 Lígia [ele fala XXXX]   X 

152.23 
Gabriel 

ah  tá   X 

152.24 então tudo bem   X 

152.25 

Lígia 

tá no começo que existe 

combustível fóssil e 

biocombustível 

  X 

152.26 
ele não fala o que é, mas ele 

pergunta 
  X 

152.27 

ele fala que os combustíveis são 

classificados nesses dois grupos e 

pergunta quais as diferenças e 

semelhanças entre esses dois tipos 

de combustíveis 

  X 

152.28 Gabriel aham   X 

152.29 Lígia 
é uma pergunta que tá fora da 

questão 1 
  X 

152.30 Gabriel tá   X 

152.31 Sara uhum   X 

152.32 Lígia 

então aí o professor pode discutir 

sobre isso em sala de aula ou pode 

deixar para que os alunos 

  X 
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pesquisem isso dentro dessa 

pesquisa 

152.33 
eles vão pesquisar em livros ou na 

internet sobre esses dois 
  X 

152.34 e aí tem essas questões   X 

152.35 

Larissa 

vão explorar o assunto, né?   X 

152.36 né?    

152.37 exploração   X 

152.38 vou colocar   X 

Fonte: autoria própria 

Depois de Lígia ler para o grupo a primeira questão da Atividade 4, Gabriel questiona 

as colegas a respeito da atividade, apontando para o fato de que os alunos não possuem 

repertório para responder as perguntas sobre as diferenças entre combustíveis fósseis e 

biocombustíveis (linhas 152.4-152.5 e 152.7-152.9). A utilização do termo “repertório” nos 

evoca, neste contexto, o estabelecimento de uma relação intertextual com falas da formadora 

Ruth. Conforme já mencionamos, em um dado momento deste mesmo evento (SI-9), Ruth 

interrompeu a atividade dos grupos e, dentre outras coisas, comentou sobre a importância de se 

ampliar o repertório dos alunos quando se detecta que eles não possuem repertório suficiente 

para realizar as atividades propostas em uma sequência didática. Além disso, nos dois encontros 

precedentes, observamos falas de Ruth que apontam nessa mesma direção. Assim, entendemos 

que, ao referir-se a “essa questão do repertório” (linha 152.9), Gabriel está mobilizando uma 

referência compartilhada pelo grupo para questionar a atividade em questão. 

 Nas linhas seguintes (1521..-152.17), ele continua sua argumentação, afirmando que 

sem que o professor tenha ministrado uma aula a esse respeito, os alunos não conseguirão 

responder a pergunta, apontando para insuficiência da Atividade 2 (entrevista em um posto de 

gasolina a respeito dos tipos de combustíveis, seus usos, origem e preço) para a construção de 

um repertório que possibilitasse aos alunos respondê-la. Sara, porém, explica que os alunos não 

devem responder essa pergunta com base em seus conhecimentos, mas a partir da realização de 

uma pesquisa (linha 152.20), o que é prontamente aceito por Gabriel (linhas 152.23 e 152.24).  

Apesar da concordância de Gabriel, observamos, nas unidades de mensagem que se 

seguem, a continuidade da discussão a respeito da classificação dessa atividade. Entendemos, 

pois, que essa seja uma importante consequência social da relação intercontextual proposta por 

ele. Isto é, ela iniciou uma discussão a respeito das características da atividade (linhas 152.32-

152-35), permitindo que os membros do grupo explicitassem os critérios por trás da 

classificação empregada. Por fim, Larissa solicita uma confirmação dos colegas a respeito da 

classificação da atividade na subfase de Exploração da fase de Investigação (152.36-152-38).  
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Após a fala de Larissa, quando a discussão acerca da classificação dessa atividade teria 

aparentemente se encerrado, Naiara a reestabelece apresentando sua visão de que a da Atividade 

4 deve ser classificada como Formulação de hipóteses.  

Quadro 17. Unidade Interacional 12.5 - Grupo 3 

Linha Falante Discurso 
Relação 

inter(con)textual 
PRO REC CONS 

153.1 
Naiara 

mas nesse primeiro momento 

dessa pergunta 
    

153.2 não é o que eles fazem      

153.4 Larissa [exploração?]     

153.5 

Naiara 

levantamento de hipóteses     

153.6 
e aí depois com a pesquisa eles vão 

confrontar? 
    

153.7 porque todo mundo     

153.8 
o levantamento de hipótese ele não 

prevê um repertório 
    

153.9 ele é uma opinião     

153.10 sem fundamentação na verdade     

153.11 é uma opinião     

153.12 
todo mundo tem uma opinião 

sobre simplesmente tudo 
    

153.14 

Lígia 

[sim]     

153.15 

mas você pode colocar uma 

hipótese sobre o que são e quais as 

diferenças 

    

153.16 então existe essa possibilidade     

153.17 

Naiara 

[é]     

153.18 porque por exemplo  X   

153.19 
eu tô pensando em mim 

trabalhando 
 X   

153.20 
esse seria o meu momento de 

levantamento de hipóteses 
 X   

153.21 
e como é que a gente checaria esse 

momento 
 X   

153.22 
através dessa pesquisa que é 

sugerida no próprio manual 
 X   

153.24 
 

Lígia  

então   X  

153.25 
essa pergunta inicial você faria um 

levantamento de hipóteses 
  X  

153.26 Sara [é investigação]     

153.27 Naiara [sim]   X  

153.28 Lígia 
que depois seria discutido e 

confirmado ou não pela pesquisa 
  X  

153.29 Naiara sim   X  

153.30 
Lígia 

isso é um jeito bem interessante de 

trabalhar 
   X 

153.31 eu falei    X 
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153.32 
eu não saberia como trabalhar isso 

aqui 
   X 

153.33 é bem legal    X 

153.34 

Gabriel 

você vê    X 

153.35 pode ser então    X 

153.36 hipótese    X 

153.37 exploração e:    X 

153.38 pera aí    X 

153.39 Lígia então tem hipótese, exploração    X 

153.40 Sara 

de acordo com=  ((mostra 

respostas do Caderno do 

Professor)) 

Referência ao 

Caderno do 

Professor. 

X   

153.41 Gabriel 
não mostra resposta ((tampa a tela 

do celular de Naiara com as mãos)) 
  X  

153.42 Sara é ((ri))   X  

153.43 Lígia comunicação também   X  

153.44 Sara [investigação e discussão]     

153.45 

Gabriel 

é:   X X 

153.46 
ele não fala de levantamento de 

hipóteses 
  X X 

153.47 >-mas a gente pode falar   X X 

153.48 
Sara 

é    X 

153.49 eu também acho    X 

153.50 Lígia é como ela falou    X 

153.51 Naiara 
eu acho que vai do fazer 

pedagógico de cada um 
   X 

153.52 

Lígia 

essa pergunta aqui que não tava 

dentro da questão 
   X 

153.53 pra fazer levantamento de hipótese    X 

153.54 é muito interessante mesmo    X 

153.55 
você fala isso e vê o que eles 

acham 
   X 

Fonte: autoria própria. 

Segundo Naiara, a atividade deve ser classificada como Formulação de hipóteses, pois 

as hipóteses são opiniões sem fundamentação que as pessoas possuem sobre todos os assuntos 

(linhas 153.5-153.12). Aqui, é interessante notar que Naiara apresenta aos colegas um 

significado diferente daquele anteriormente proposto por Lígia na SI-11, segundo a qual 

Hipóteses seriam as respostas à questão norteadora da sequência didática investigativa. 

Naiara sustenta seu posicionamento a partir do estabelecimento de uma relação 

intercontextual com sua própria prática, como explicitamente enunciado por ela (linhas 153.17-

153.22). Lígia reconhece a proposta da colega ao expor seu entendimento: “essa pergunta inicial 

você faria um levantamento de hipóteses que depois seria discutido, confirmado ou não, pela 

pesquisa?” (linhas 153.25 e 153.28). É interessante perceber que Lígia não se opõe significado 

de Hipótese proposto pela colega, ainda que ele seja distinto daquele defendido por ela mesma 
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anteriormente, mas reconhece a proposição de Naiara como “um jeito bem interessante de 

trabalhar” (linha 153.30). 

Logo que Lígia e Gabriel começam a sintetizar a classificação dessa atividade, 

classificada tanto como Exploração quanto Formulação de Hipótese (linhas 979-984), Sara 

novamente tenta estabelecer uma relação intertextual com o Caderno do Professor, mas é 

interrompida por Gabriel, que tampa seu celular e pede que a colega não compartilhe a resposta 

vista (linha 153.41). Entretanto, interpretamos que Gabriel tenha conseguido enxergar a 

classificação contida no material ou que, pela entonação da colega, tenha entendido que nele a 

atividade não se enquadra na subfase de Formulação de hipóteses. Isso porque, logo em 

seguida, Gabriel defende que, “ele [o Caderno do Professor] não fala em levantamento de 

hipóteses, mas a gente pode falar” (linhas 153.45-153.47). 

Entendemos a fala de Gabriel representa tanto um reconhecimento da relação proposta 

por Sara – ainda que no sentido de negá-la como fonte do que conta como fase do Ciclo 

Investigativo –, quanto uma consequência social, qual seja, a de reafirmar a validade, neste 

contexto, do consenso construído pelo grupo, ainda que ele seja distinto daquele apresentado 

no Caderno do Professor. Outras integrantes do grupo, como Lígia e Naiara, compartilham da 

mesma posição de Gabriel, sendo que Naiara ressalta, ainda, o papel do “fazer pegagógico de 

cada um” (linha 153.51) na interpretação da atividade, o que nos aponta para a agência desses 

professores frente às prescrições curriculares. 

Consideramos, portanto, que a UI-15.3 possa ser caracterizada uma oportunidade de 

aprendizagem sobre o EnCI, uma vez que nelas os professores engajaram-se na discussão sobre 

o que conta como hipótese neste evento a partir da apropriação do discurso de Naiara sobre sua 

própria prática.  

Na linha do tempo representada na Figura 17, esquematizamos o movimento de 

transformação  do que conta como hipótese neste grupo. É possível observar, na figura, que na 

UI-11.1, a classificação da  Atividade 1 é feita por meio do estabelecimento de uma relação 

intertextual com o discurso de Sara, que narrou as dificuldades encontradas por seus alunos, o 

que levou o grupo a classificar a atividade como Orientação e não como Formulação de 

hipóteses. Na UI-15.3, por sua vez, a relação intercontexual proposta por Naiara em referência 

à sua própria prática levou o grupo a classificar a Atividade 4, antes classificada somente como 

Exploração, como Formulação de hipóteses.
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UI.8.2 UI-11.1 UI-15.3 

Sara faz referência ao seu 

contexto de sala de aula para 

relatar que seus alunos 

tiveram dificuldade na 

interpretação das imagens. 

Naiara faz referência às suas 

próprias práticas para a 

classificação da Atividade 4 

como Formulação de 

hipóteses. O grupo concorda 

com a classificação. 

Ligia recupera o relato de 

Sara para propor uma 

distinção entre hipóteses e 

conhecimentos prévios e 

classificar a Atividade 1 

como Orientação. 

Mudança no que conta como hipótese para o grupo 

Tempo 

Figura 17. Linha do tempo evidenciando as transformações no que conta como hipótese ao longo do evento.  

Fonte: elaboração própria. 
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5.1.4 Síntese contrastiva 

A partir da análise apresentada, buscamos responder como, por meio do estabelecimento 

de relações intercontextuais e intertextuais, os três grupos de professores construíram 

oportunidades de aprendizagem sobre o EnCI. Ao contrastarmos os tipos de relações propostas, 

reconhecidas e que geraram consequências sociais nos três grupos, percebemos que cada um 

deles construiu o evento privilegiando relações de naturezas distintas. 

No Grupo 1, embora tenhamos notado a proposição de relações intercontextuais 

referentes ao contexto de atuação dos professores e ao discurso da formadora Ruth, a validação 

do que conta como fase do ciclo investigativo ancorou-se principalmente em relações 

intertextuais feitas em referência às definições contidas no documento curricular. Tal 

documento, como mostramos a partir da análise de diferentes sequências interacionais, foi 

sendo incorporado às discussões do grupo ao longo do evento, tendo sido utilizado pelos 

professores para estabelecer consensos ou, ao menos, para reconhecer a existência de 

divergências, como quando Camila sugeriu à Carol que anotasse um ponto de interrogação na 

folha de respostas. Esse movimento, porém, não se deu sem resistências, o que se evidencia, 

por exemplo, pela persistência, para Fátima, do significado de Conceitualização como 

construção de conceitos pelo aluno, mesmo que o grupo tenha caminhado em sentido contrário, 

adotando a definição do documento curricular. 

Por outro lado, no Grupo 2, observamos a proposição de uma relação intertextual com 

o esquema do Ciclo Investigativo, ressaltando sua sequencialidade, e de uma relação 

intercontextual com as práticas pedagógicas características dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, sobretudo para alunos que ainda estão sendo alfabetizados, nas quais inclui-se a 

leitura de imagens. Entretanto, nossa análise nos revelou que tais relações não foram aceitas e 

não geraram consequências sociais no evento analisado.   

No grupo 3, por sua vez, as relações intertextuais e intercontextuais que geraram 

consequências sociais no evento diziam respeito ao próprio contexto de prática das professoras 

Sara e Naiara, que foram reconhecidos e utilizados por Lígia na construção de significados a 

respeito das fases de Orientação, Exploração e da subfase de Formulação de Hipóteses. 

Observamos, também, referências à fala da formadora Ruth, notadamente no que diz respeito à 

necessidade de se ampliar o repertório dos alunos. Por fim, chama nossa atenção, neste grupo, 

que na única unidade interacional em que uma proposta de relação com o Caderno do Professor 

foi reconhecida, isso ocorreu no sentido de valorizar o fazer pedagógico dos membros do grupo, 

em detrimento das prescrições curriculares materializadas no documento. 
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De modo geral, observamos que, nos grupos 1 e 3, diversas relações intertextuais e 

intercontextuais foram propostas com o propósito de solucionar divergências a respeito da 

classificação de uma atividade no Ciclo Investigativo. Embora nem todos as divergências 

tenham sido solucionadas por meio da proposição de tais relações, o fato de que elas tenham 

sido propostas indica o reconhecimento, em cada grupo, da existência de um dissenso a ser 

resolvido. No grupo 2, por outro lado, as diferentes posições observadas no discurso dos 

professores não nos parecem gozar deste mesmo status, pois, apesar de Priscila ter proposto 

relações intertextuais e intercontextuais em uma das unidades interacionais, elas não foram alvo 

da discussão do grupo e os pontos levantados por meio delas não foram abordados diretamente 

por Danilo, que negou as duas propostas feitas por essa professora. 

Chama nossa atenção, também, que o grupo 1 tenha sido o único a utilizar o documento 

curricular para definir o que conta como fase do Ciclo Investigativo neste evento, apesar de 

esse documento ter sido entregue pela formadora a todos os grupos. Nos grupos 2 e 3, porém, 

o que observamos não nos parece ser propriamente uma rejeição patente às definições contidas 

no grupo, mas simplesmente sua não utilização pelos professores. 

Da mesma forma, destacamos o fato de que somente no grupo 3 as referências às 

experiências profissionais dos professores – seja de modo mais amplo, seja aplicando a 

sequência didática analisada – tenham gerado consequências sociais no evento, em geral em 

decorrência das ações de Lígia, que reconhecia as proposições das colegas e as utilizava em seu 

próprio discurso para a construção de significados para as fases do Ciclo Investigativo neste 

evento. 

De modo a sintetizar os resultados referentes a essa questão de pesquisa e ressaltar as 

diferenças observadas entre os grupos, apresentamos, no quadro a seguir, os tipos de relações 

intertextuais e intertextuais propostas em cada grupo, por quem elas foram propostas e 

reconhecidas e quais consequências sociais foram geradas por elas nesse conjunto de eventos. 
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Quadro 18. Síntese contrastiva da primeira questão de pesquisa 

Grupo 
Relações intertextuais/ 

intercontextuais propostas 
Quem propôs? 

Quem 

reconheceu? 

Quais consequências sociais foram 

geradas? 

G1 

Relação intertextual: definições das fases do Ciclo 

Investigativo contidas no documento curricular 

Orientações didáticas do Currículo da Cidade de 

Ciências Naturais 

Marcos 

 Carol, Fátima e 

Rebeca 

Classificação da Atividade 1 na fase de 

Orientação. 

Introdução do documento curricular como 

fonte do que conta como fase do Ciclo 

Investigativo neste evento. 

Camila, Rebeca e 

Fátima 

Classificação da Atividade 2 como 

Conceitualização. 

Reiteração do uso do documento curricular 

como fonte do que conta como fase do Ciclo 

Investigativo nesse evento. 

Rebeca 
Camila, Carol, 

Fátima e Marcos 

Anotação de um ponto de interrogação na 

classificação da Atividade 1 na folha de 

respostas. 

Sugestão de que a divergência na 

classificação da Atividade 1 seja exposta 

por Carol na discussão com toda a classe. 

Relação intertextual: discurso(s) da formadora 

Ruth 

Camila 
Marcos, Rebeca e 

Rose 

Revisão da classificação da Atividade 1, 

incluindo-a também na fase de 

Investigação. 

Estabelecimento do consenso de que uma 

mesma atividade pode ser classificada em 

mais de uma fase do Ciclo Investigativo. 

Fátima 
Camila, Carol e 

Rose 

Classificação da Atividade 1 na fase de 

Conceitualização. 

Fátima Marcos - 

Relação intercontextual: memória coletiva do Marcos Camila, Carol e Manutenção da classificação da Atividade 1 
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grupo (atividade realizada no Encontro 2) Marcos na fase de Conceitualização. 

G2 

Relação intertextual: esquema do Ciclo 

Investigativo 
Priscila Danilo - 

Relação intercontextual: práticas pedagógicas dos 

anos iniciais do ensino fundamental 
Priscila Danilo - 

G3 

Relação intertextual: Caderno do Professor 

acessado via SGP 
Sara Gabriel 

Rejeição do Caderno do Professor como 

fonte do que conta como fase do Ciclo 

Investigativo neste evento. 

Reconhecimento e validação das diferenças 

de perspectivas dos membros do grupo e do 

Caderno do Professor quanto à 

classificação das atividades. 

Relação intertextual: contexto de aplicação da 

sequência didática relatado por Sara 
Lígia Sara e Gabriel 

Classificação da Atividade 1 como 

Orientação. 

Referência intertextual: discurso(s) da formadora 

Ruth 
Gabriel 

Larissa, Lígia e 

Sara 

Classificação da Atividade 4 como 

Exploração. 

Referência intercontextual: prática docente de 

Naiara 
Naiara 

Gabriel, Lígia e 

Naiara 

Classificação da Atividade 4 como 

Formulação de hipóteses. 
Fonte: autoria própria. 
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5.2 Como os professores de cada grupo negociam o posicionamento de seus membros e 

quais as consequências das posições ocupadas nos eventos analisados? 

5.2.1 Grupo 1 

Neste grupo, observamos que, na maior parte do evento, os professores posicionam a si 

mesmos e coletivamente, de forma tácita, como aprendizes corresponsáveis pela construção 

de conhecimentos sobre o EnCI. Tal posicionamento se revela, na análise das interações desse 

grupo, a partir dos direitos e deveres associados tanto ao grupo como um todo a cada professor 

em particular, mas que em geral convergem para aspectos da construção conjunta de 

conhecimento. Além disso, notamos que, ao posicionar-se intencionalmente como membro 

mais experiente nas primeiras sequências internacionais analisadas, Marcos gerou uma 

importante consequência neste evento – a adoção do material curricular como fonte de 

conhecimento.  

5.2.1.1 O posicionamento moral de Marcos como membro mais experiente do grupo  

Nas primeiras sequências interacionais desse evento, é patente que Marcos se posiciona 

como um membro mais experiente do grupo ao introduzir o documento curricular como fonte 

de conhecimento no grupo (SI-2, SI-3 e SI-4). Como evidenciado nos resultados de nossa 

primeira questão de pesquisa, o documento curricular foi utilizado em diferentes pontos do 

evento para classificação das atividades nas fases do Ciclo Investigativo. Além disso, também 

mostramos que, apesar de os três grupos terem recebido o material, somente o grupo 1 o utilizou 

ao longo do evento. Isso nos levou a analisar de maneira mais detalhada como e por quem esse 

material foi introduzido no grupo, o que acabou por nos revelar um importante aspecto da 

construção do posicionamento de Marcos neste evento. 

Após o grupo combinar com Ruth qual sequência didática seria analisada e o Caderno 

da Cidade correspondente, na SI-2, Marcos se retira da mesa em que está o grupo e se dirige 

até Ruth. Por meio dos registros obtidos pela câmera que posicionamos na lateral do salão no 

qual ocorria a formação, observamos que, enquanto Ruth terminava de oferecer uma explicação 

ao grupo 2, Marcos se aproxima dela e solicita um exemplar do material curricular. Após o 

pedido de Marcos, Ruth entrega o material a ele e começa a distribuí-lo aos demais grupos. 

 Nos quadros a seguir, selecionamos duas unidades interacionais que nos evidenciam 

como Marcos se posicionou como um membro mais experiente do grupo ao retornar com o 

documento curricular. 



142 

 
Quadro 19. Unidade Interacional 3.2 - Grupo 1 

 

 

 

Linhas Falante Discurso 

Modos de posicionamento 

Direitos e deveres 
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32.1 

Marcos 

tcharan        • Introduzir ferramentas culturais no grupo 

(Marcos). 

• Oferecer contribuições a respeito da 

classificação das atividades nas fases do 

Ciclo Investigativo. 

 

32.2 chegou aqui        

32.3 o que vai salvar a gente X  X X  X  

Linhas Falante Discurso 

Modos de posicionamento 

Direitos e deveres 

D
e 

si
 

D
o
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u
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D
o
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o

le
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v
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n
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o
n

a
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46.1 
Marcos 

isso aqui tem no currículo        

• Introduzir ferramentas culturais no grupo 

(Marcos). 

 

46.2 não tem ↑        

46.3 Ruth 

Marcos 

tem tem        

46.4 por isso que eu dei pra vocês        

46.5 

Marcos 

vou ver se eu acho a página X  X X   X 

46.6 
aí já dá pra explicar aqui pro 

pessoal 
X  X X   X 

Quadro 20. Unidade Interacional 4.6 – Grupo 1 

Fonte: autoria própria. 

Fonte: autoria própria. 
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No início da UI-3.2, Marcos apresenta o documento curricular aos colegas como “o que 

vai livrar a gente” (linhas 32.1-32.3) e começa a folheá-lo buscando localizar a página na qual 

se encontra o Disco Dinâmico. Interpretamos que tanto o fato de esse professor ter se dirigido 

à Ruth para solicitar o documento, antes mesmo que ela iniciasse sua distribuição, bem como o 

ato de procurar pelo Disco Dinâmico neste material, introduzindo-o ao grupo, sinalizam a 

familiaridade de Marcos com essas ferramenta cultural. Assim, ao introduzir esse documento 

no grupo, Marcos posiciona a si mesmo como um membro mais experiente que seus pares.  

Neste momento do evento, estamos diante de um posicionamento moral, pois que 

Marcos se posiciona dentro de uma ordem moral – o de membro mais experiente em relação 

aos colegas – que engloba determinados direitos e deveres, como, por exemplo, o dever de se 

introduzir no grupo uma ferramenta cultural que considerada relevante. Além disso, esse 

posicionamento é tácito, porque Marcos não associa explicitamente a introdução desse 

documento com um aspecto específico de sua identidade ou  de sua trajetória.  

É interessante notar, porém, que o discurso de Marcos também constrói um 

posicionamento coletivo. Ao dizer que o documento é “o que vai salvar a gente”, esse professor 

sinaliza uma expectativa de construção conjunta de conhecimento neste evento, posicionando 

os professores como pares que aprendem juntos (posicionamento moral).  

Na SI-3, cuja transcrição não reproduzimos aqui, há uma divergência no grupo em 

relação ao que deve ser feito pelos professores na tarefa. Enquanto Marcos diz que devem 

utilizar o Disco Dinâmico, Camila defende que devem utilizar o Ciclo Investigativo e Cris diz 

achar que devem elaborar uma mesma sequência didática. Para resolver esse problema, na SI-

4 o grupo chama Ruth, que esclarece aos professores que o foco desse encontro é o Ciclo 

Investigativo. A formadora explica que o Disco Dinâmico recordado por Marcos será 

trabalhado em encontros posteriores e diz, em tom de brincadeira “ainda bem que ele 

lembra/né?”, em relação à memória de Marcos sobre o evento da formação anterior. 

Entendemos que, nesse ponto, Ruth também posicione Marcos como um membro mais 

experiente do grupo. 

Mais adiante, na mesma sequência interacional, na UI-4.6 (Quadro 20), Marcos 

pergunta a Ruth, como quem solicita uma confirmação, se também há explicações sobre o Ciclo 

Investigativo no documento curricular, ao que ela responde positivamente (linhas 46.1-46.4). 

Ele, então, responde dizendo que vai utilizar o material para explicar aos colegas (linhas 46.5-

46.6). Assim, Marcos mais uma vez posiciona a si mesmo como um membro mais experiente 

do grupo. Diferentemente do que apontamos na UI-3.2, porém, aqui estamos diante de um 

posicionamento intencional, uma vez que, ao fazê-lo, Marcos destaca o curso de ação que ele 
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pretende tomar (explicar aos colegas) – ou seja, ele explicita um dos deveres associados à sua 

posição de membro mais experiente. Além disso, ao situarmos a UI-3.2 no contexto mais amplo 

da SI-3, na qual Marcos explicitamente recorda do curso de formação anterior – o que também 

é considerado por Ruth – torna-se evidente que o posicionamento de Marcos se ancora em um 

aspecto de sua trajetória pessoal, sendo, portando, um posicionamento de si intencional. 

Entretanto, apesar de Marcos ter dito que usaria o material para dar explicações aos 

colegas (linha 46.6), observamos que essa posição não se sustenta ao longo do evento. Ainda 

que tenha sido esse professor quem introduziu o documento curricular no grupo, é patente que 

é o documento em si, e não Marcos, que é tomado pelos professores como fonte de 

conhecimento sobre o EnCI. Ou seja, não observamos nenhum professor se dirigindo 

diretamente a Marcos em busca de explicações, ou adotando as perspectivas desse professor 

sem questioná-las. Ao contrário, como também mostramos nas análises da primeira questão de 

pesquisa, Fátima e Carol, por exemplo, discordam desse professor em diferentes oportunidades. 

Posto de outro modo, as professoras do grupo parecem não atribuir a esse professor o dever de 

conferir explicações ao grupo. Também não observamos, neste evento, posturas mais 

autoritárias por parte de Marcos, como quem busca dominar a discussão. Embora ele tenha 

participado de todas as sequências interacionais, contribuindo com a construção conjunta de 

conhecimentos no grupo, esse professor não inibe as perspectivas postas em circulação por 

outros professores, e se engaja em discussões sobre elas mesmo em casos de discordâncias. Isso 

nos leva a crer que, para entender a posição desse professor no evento, precisamos considerar 

que, ao mesmo tempo em que ele posiciona a si mesmo como um membro mais competente, 

ele também posiciona todos os membros do grupo, o coletivo, – portanto, incluindo-se – como 

pares que aprendem juntos. Em suma, o que ocorre é que, diferentemente do que anunciado por 

ele mesmo na UI-4.6, esse professor não utiliza o documento curricular para explicar aos 

colegas, mas aprender em conjunto eles. 

Desse modo, apesar de Marcos não sustentar seu posicionamento de membro mais 

experiente a partir de explicações aos colegas, consideramos que seu posicionamento nas SI-3, 

SI-4 e SI-5 tenha contribuído de modo determinante na adoção do material curricular pelo 

grupo. Entendemos que, por já ter familiaridade com essa ferramenta e por já ter participado de 

outros eventos com propósito similar ao evento em questão, Marcos manifesta, para o grupo, 

expectativas de como esse evento deve ser construído. Ao fazê-lo, esse professor atua como um 

membro mais experiente, como alguém que conhece os modos pelos quais o conhecimento é 

(ou alguns atores esperam que seja) construído no contexto dos cursos de formação continuada 

nessa DRE. Como já mostramos ao longo das análises, os demais professores demonstram 
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aceitar o documento curricular como fonte do conhecimento e, com isso, passam a compartilhar 

da expectativa de Marcos em relação ao documento curricular. Na Figura 18, sintetizamos como 

esse documento foi introduzido por Marcos e utilizado por outros membros ao longo do evento. 

O posicionamento moral de Marcos como um membro mais experiente parece estar 

associado, portanto, ao dever de introduzir esse documento no grupo e ao direito de instituí-lo 

como fonte do que conta como fase do Ciclo Investigativo, nas SI-5 e SI-6. O fato de tais 

propostas gerarem consequências sociais no evento, como já vimos, e de o documento 

curricular também ser utilizado pelas professoras Carol e Rebeca, na SI-11, e novamente por 

Rebeca, na SI-12, nos revela que o posicionamento de Marcos teve como uma de suas 

consequências a adoção dessa ferramenta cultural como um recurso para a construção conjunta 

de conhecimentos nesse grupo. 
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Fonte: elaboração própria.

SI-2 SI-3 SI-4 SI-5 

Marcos procura Ruth 

para solicitar um 

exemplar do Currículo 

da Cidade. 

Marcos se posiciona 

explicitamente como 

membro mais 

experiente ao dizer 

que vai “explicar isso 

aí para a galera”. 

Marcos propõe a 

primeira relação 

intertextual com o 

documento 

curricular, que é 

aceita e gera 

consequência 

social no evento. 

SI-6 

Marcos introduz o 

documento curricular 

como “o que vai salvar 

a gente”. 

Carol diz ter lido a 

definição de 

Investigação no 

documento 

curricular e 

Rebeca sugere que 

o grupo a leia para 

decidir sobre a 

classificação da 

atividade. 

SI-11 

Marcos propõe 

uma nova relação 

intertextual com o 

documento, que é 

aceita e gera 

consequência 

social no evento. 

Rebeca lê a 

definição de 

Orientação do 

documento 

curricular ao 

longo da discussão 

sobre hipóteses e 

conhecimentos 

prévios. 

SI-12 

Figura 18. Linha do tempo evidenciando a introdução e o uso do documento curricular ao longo do evento no Grupo 1 
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5.2.1.2 O posicionamento tácito dos professores como corresponsáveis pela aprendizagem 

coletiva: o direito do uso do tempo e o dever de se engajar na tarefa 

Ao se engajarem em um evento, os membros de um grupo decidem, de forma mais ou 

menos explícita, em quais atividades o tempo deve ser gasto e como ele deve ser utilizado. Isso 

implica que, em cada grupo, há direitos e deveres associados ao uso do tempo e ao controle do 

ritmo das interações que o compõe. No grupo 1, chamou nossa atenção que, em algumas 

situações nas quais Marcos sugeriu que o grupo prosseguisse com a classificação, avançando 

para a próxima atividade da sequência didática, tal proposta não tenha sido levada à cabo pelos 

professores. 

Na UI-9.1, por exemplo, Marcos questiona em qual atividade o grupo havia parado antes 

de serem interrompidos pela fala da formadora Ruth, e Rebeca responde que o grupo estava na 

terceira questão da Atividade 1. Camila, porém, sugere que o grupo retorne à classificação da 

primeira questão dessa atividade, em vez de prosseguir com a classificação da Atividade 3. Por 

meio dessa ação, entendemos que Camila exerça o direito de controlar o tempo do evento, 

reinaugurando discussões até então superadas. Ao fazê-lo, posiciona coletivamente os membros 

do grupo como corresponsáveis pela construção de conhecimentos, tanto por compartilharem 

do direito de controlar o tempo no evento, quanto por se engajarem na discussão dos diferentes 

pontos de vista e tomarem decisões coletivas sobre o que conta como fase do Ciclo 

Investigativo.  

Similarmente, na UI-10.7, depois de o grupo ter decidido classificar a questão 3 da 

Atividade 1 nas fases de Conceitualização e Investigação, Marcos sugere que o grupo passe 

para a análise da atividade seguinte. Após alguns segundos de silêncio, porém, Carol nega essa 

proposta ao reforçar novamente sua posição contrária à classificação dessa atividade na fase de 

Investigação, reinaugurando a discussão que o grupo havia acabado de encerrar. Ao fazê-lo, 

dando início a SI-11, essa professora redirecionou o rumo sugerido por Marcos – avançar para 

a classificação da Atividade 2 – e possibilitou que o grupo construísse uma oportunidade de 

aprendizagem sobre o que conta como fase de Investigação, que envolveu a evocação de uma 

memória coletiva do grupo e o estabelecimento de uma nova relação intertextual com o material 

curricular, conforme narramos na análise da primeira questão de pesquisa.  

Assim, da mesma forma que Camila, Carol exerce o direito de controlar o uso do tempo 

no evento e, neste processo, posiciona o coletivo de professores como corresponsável pela 

construção de conhecimentos sobre o EnCI, ao provocar discussões que requerem que os 

membros exerçam o dever de se engajar na discussão e na tomar decisões coletivamente. 
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Assim, esses dois exemplos, que sumarizamos na Figura 19, também nos permitem 

entender que, neste grupo, diferentes membros parecem gozar do direito interferir na construção 

temporal do evento. Ao exercerem tal direito, esses membros promovem o acesso do grupo a 

determinadas oportunidades de aprendizagem, exercendo, pois, ao mesmo tempo, o dever em 

de se engajar nas discussões e de oferecer justificativas para os pontos de vista apresentados, 

com base na proposição de diferentes relações intertextuais e intercontextuais. 

Uma vez que tais direitos e deveres não nos parecem estar limitados a alguns 

professores, mas distribuídos entre diferentes membros do grupo, entendemos que, novamente, 

os professores se posicionem coletivamente como aprendizes corresponsáveis pela construção 

de conhecimentos sobre o EnCI neste evento. Trata-se, portanto, de um posicionamento moral, 

uma vez que institui uma posição associada a um papel em uma ordem moral, envolvendo o 

compartilhamento de direitos e deveres. Esse posicionamento de primeira ordem – porque se 

manifesta pelas ações dos professores – é tácito (porque não negociado explicitamente pelo 

discurso dos professores), entretanto, torna-se visível pelo modo como os membros do grupo 

negociam a construção do tempo ao longo do evento.  
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UI-9.1 UI-9.3 UI-10.2 UI-10.6 

Marcos propõe que o 

grupo continue a 

classificação das 

atividades, mas 

Camila propõe que 

voltem para a 

Atividade 1. 

Camila questiona a 

classificação da 

Atividade 1 na fase 

de Investigação 

(realizada na UI-

9.3). 

Grupo mantém a 

classificação da 

Atividade 1 na 

fase de 

Investigação. 

UI-10.7 

Grupo classifica 

questão 3 da 

Atividade 1 como 

Conceitualização e 

Investigação. 

Marcos sinaliza que 

o grupo concluiu a 

classificação da 

Atividade 1 e sugere 

que passem para a 

atividade seguinte. 

UI-11.1 

Carol mais uma vez 

questiona a 

classificação da 

Atividade 1 na fase 

de Investigação. 

UI-11.13 

Divergência não é 

resolvida no grupo, 

mas Camila sugere 

que Carol “marque 

um pontinho de 

interrogação” na 

atividade. 

Posicionamento moral, tácito e coletivo dos professores como aprendizes corresponsáveis pela construção de conhecimentos no grupo 

Direito de controlar 

o uso do tempo no 

evento, 

reinaugurando 

discussões superadas 

Dever de tomar 

decisões coletivas 

sobre a classificação 

das atividades 

Direito de 

controlar o uso do 

tempo no evento e 

de discordar da 

perspectiva dos 

colegas 

Responsabilidade de tomar decisões 

coletivas sobre a classificação das 

atividades nas fases do Ciclo Investigativo 

Direito de 

controlar o uso do 

tempo no evento e 

de discordar da 

perspectiva dos 

colegas 

Direito de 

discordar da 

perspectiva dos 

colegas 

Ações dos 

membros do 

grupo na UI 

Direitos e deveres 

sinalizados nas 

ações 

Figura 19. Linha do tempo evidenciando os direitos e deveres associados à posição moral dos professores como corresponsáveis pela aprendizagem coletiva entre as SI-9 e SI-11 

Fonte: autoria própria. 
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5.2.1.3 O direito de discordar e o dever de considerar perspectivas alternativas 

Conforme abordamos superficialmente no tópico anterior, outro aspecto do 

posicionamento coletivo desses professores como aprendizes corresponsáveis pela construção 

de conhecimentos diz respeito ao modo como o grupo lida as diferenças de perspectiva que 

emergem ao longo do evento. 

Em primeiro lugar, é importante notar que todas as diferenças de perspectiva que 

emergiram entre os professores deste grupo foram discutidas e, como já mostramos, algumas 

delas foram inclusive revisitadas em diferentes sequências interacionais. Em segundo lugar, 

percebemos que, mesmo quando o grupo não chegou a um consenso, parecia haver uma 

valorização das diferentes perspectivas por parte dos professores. A título de ilustração, 

retomemos, agora mais detidamente, a UI-11.3. 

Como já mencionamos ao longo das análises, Carol reinaugura, na SI-11, a discussão 

sobre a classificação da questão 3 da Atividade 1 na fase de Investigação. Ao longo dessa 

sequência interacional, essa professora exerce o direito de discordar da perspectiva dos colegas 

e o dever de justificar seus pontos de vista, enquanto os demais exercem o dever de valorizar 

as perspectivas divergentes. Entretanto, o grupo não debate novamente as ideias de Carol, que 

já haviam sido discutidas na SI-10.  

Face ao não estabelecimento de um consenso do grupo na UI-11.3 (Quadro 21), Camila 

propõe que a colega marque um ponto de interrogação ao lado dessa atividade na folha de 

registro (linha 113.10) e orienta a colega a levantar esse ponto de vista no momento da 

socialização com toda a turma (linha 113.18). Por meio dessa ação, Camila torna visíveis dois 

aspectos importantes do posicionamento tácito, coletivo e moral dos professores como 

aprendizes corresponsáveis pela construção de conhecimentos neste evento: o direito de 

discordar dos colegas, tornando públicas as diferenças de entendimento no grupo, e o dever de 

valorizar as perspectivas diferentes, atribuindo a elas o status de afirmação que merece ser 

discutida, ainda que não se estabeleça um consenso no grupo. 
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Quadro 21. Unidade Interacional 11.3 - Grupo 1 

Linhas Falante Discurso 

Modos de posicionamento 

Direitos e deveres 
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113.1 
Carol 

mas você entendeu porque eu acho 

que 
  X X  X  • Controlar o uso do tempo no evento, 

reinaugurando discussões até então 

superadas. 113.2 por que eu acho que é hipótese   X X  X  

113.3 Camila sim   X X    

• Engajar-se conjuntamente na tarefa, 

promovendo a aprendizagem coletiva. 

• Valorizar as perspectivas divergentes e 

debater com os colegas, considerando os 

pontos levantados por eles. 

• Justificar os pontos de vista com base no 

documento curricular, em memórias coletivas 

do grupo, em falas da formadora e nas 

próprias práticas docentes. 

113.4 

Carol 

porque ele não tá usando uma outra 

fonte 
  X X  X  

113.5 pra testar a hipótese   X X  X  

113.6 

ele tá olhando a imagem e essa 

classificação que já foi dada 

previamente pra ele 

  X X  X  

113.7 
então assim de acordo com o 

repertório que talvez ele tenha ou não 
  X X  X  

113.8 ele tá falando o que ele acha que é   X X  X  

113.9 só=   X X  X  

113.10 Camila põe um pontinho de interrogação   X X  X  

113.11 
Rebeca 

e aí depois que ele vai mais pra frente   X X  X  

113.12 depois que ele vai confirmar   X X  X  

113.13 Fátima mais pra frente vai confirmar né   X X  X  

113.14 Marcos [vamos lá para a fase 2]   X X  X  

113.15 Fátima por isso que ela fala que vai e volta   X X  X  

113.16 Marcos é   X X  X  

113.17 Fátima 
porque depois ele vai voltar pra ver 

se o que ele pensava, acreditava 
  X X  X  

113.18 Camila 
aí na hora de explicar você levanta o 

seu ponto de vista pra argumentar 
  X X  X  
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5.2.1.4 O dever de interrogar os membros do grupo acerca dos consensos estabelecidos  

Conforme já mencionamos, constava na orientação da pauta entregue aos professores 

que os grupos escolhessem um integrante do grupo para registrar as discussões realizadas pelo 

grupo e outro para relatá-las na discussão com toda a turma. Nesse grupo, Rebeca foi escolhida 

para fazer os registros (relatora), enquanto Marcos foi escolhido para socializá-los.  

Aqui, chamamos atenção para o modo como Rebeca buscou, em diferentes pontos do 

evento, posicionar-se a partir da adoção desse papel procurando confirmar as perspectivas do 

grupo que seriam registradas na folha entregue a formadora. A título de exemplo, tomemos a 

unidade interacional reproduzida no Quadro 22. 

Nessa unidade interacional, nota-se que, ao solicitar a confirmação da classificação dos 

colegas, Rebeca repete os consensos estabelecidos no grupo ao recordar, por exemplo, que a 

Atividade 1 foi classificada como Orientação com base em duas características: o estímulo à 

curiosidade e o levantamento de conhecimentos prévios. Ao fazê-lo, ela oferece a oportunidade 

de os colegas concordarem (linha 71.4) e se manifestarem quanto à necessidade de se 

acrescentar algo mais na folha de resposta (linha 71.19).  

Por meio dessas ações, repetidas por essa professora na classificação da Atividade 2 (SI-

12), entendemos que Rebeca esteja posicionando os membros do grupo como corresponsáveis 

pela construção de conhecimento nesse grupo ao oferecê-los a oportunidade de validar ou 

recusar os consensos estabelecidos. Assim, ao mesmo tempo em que ela posiciona todos os 

professores do grupo como aprendizes – posicionamento moral/posicionamento coletivo – que 

compartilham o dever sobre as decisões tomadas no grupo, tendo o direito de concordar ou não 

com elas, Rebeca também se posiciona de modo particular – posicionamento 

moral/posicionamento de si – como alguém que tem o dever de confirmar os entendimentos do 

grupo, de tal modo que o que está escrito seja representativo das discussões nas quais os 

professores se engajaram. Como em muitas das interações que temos analisados até aqui, esse 

posicionamento é tácito, tornando-se visível mediante a análise dessas interações. 

Convém esclarecer que, embora posicione a si mesma, o posicionamento de Rebeca não 

é pessoal, mas moral, uma vez que se relaciona mais ao modo como ela atende a um papel 

determinado pelo grupo (relatora) do que a características pessoas de sua história ou de sua 

trajetória formativa, por exemplo.  
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Quadro 22. Unidade Interacional 7.1 – Grupo 1 

Linhas Falante Discurso 

Modos de posicionamento 
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71.1 

Rebeca 

ó X  X X  X  
• Interrogar os membros do grupo acerca dos 

consensos estabelecidos (Rebeca). 
71.2 gente X  X X  X  

71.3 eu coloquei aqui X  X X  X  

71.4 vê se vocês concordam X  X X  X  
• Tomar decisões coletivas sobre a classificação das 

atividades nas fases do Ciclo Investigativo. 

71.5 na atividade 1 é orientação X  X X  X  

• Tomar decisões coletivas a respeito da classificação 

das atividades nas fases do Ciclo Investigativo. 

 

• Engajar-se conjuntamente na tarefa. 

71.6 aí tem estímulo à curiosidade X  X X  X  

71.7 
então ele fala sobre as atividades que 

eu esqueci 
X  X X  X  

71.8 Marcos 
[que ele comenta sobre as diversas 

culturas] 
  X X  X  

71.9 Rebeca é   X X  X  

71.10 Marcos constelações em diversas culturas   X X  X  

71.11 

Rebeca 

isso X  X X  X  

71.12 
e: levantamento de conhecimentos 

prévios 
X  X X  X  

71.13 quando pergunta essas coisas aqui X  X X  X  

71.14 aí na atividade 2 conceitualização X  X X  X  

71.15 aí a apresentação oficial da pergunta X  X X  X  

71.16 e aí o levantamento da hipótese X  X X  X  

71.17 que é a atividade que você leu X  X X  X  

71.18 Camila sim   X X  X  

71.19 Rebeca mais alguma coisa pra colocar? X  X X  X  
• Interrogar os membros do grupo acerca dos 

consensos estabelecidos (Rebeca). 
Fonte: autoria própria.
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5.2.2 Grupo 2 

Nossa análise das interações do grupo 2 nos revela a predominância de duas posições 

interdependentes neste evento: enquanto Danilo se posiciona e é posicionado pelas colegas 

como um líder responsável por ensiná-las, as professoras Luciana, Marcela, Priscila e Sabrina 

se posicionam e são posicionadas como quem aprende a partir do discurso desse professor. A 

seguir, destacamos alguns aspectos que consideramos relevantes no estabelecimento e 

manutenção de tais posições nesse grupo e discutimos suas consequências. 

5.2.2.1 O direito de Danilo manter o material instrucional em sua posse e controlar o uso 

do tempo no evento 

Para entendermos como Danilo vai se posicionando como líder no evento, convém 

analisarmos momentos iniciais do evento, nos quais o grupo ainda não havia começado a 

classificar as atividades da sequência didática nas fases do Ciclo Investigativo. 

Quando o evento se inicia (SI-1), somente Priscila e Sabrina haviam chegado ao grupo, 

que acabara de realizar a atividade da observação dos seres vivos ao microscópio – que, como 

comentamos, acontecia em paralelo à tarefa de análise das sequências didáticas. Neste 

momento, o do Caderno da Cidade estava em posse de Priscila, enquanto o Currículo da 

Cidade estava com Sabrina. 

Na SI-3, enquanto Ruth conferia uma explicação a todos os grupos – a qual já foi 

reproduzimos na análise da primeira questão de pesquisa –, os demais membros do grupo foram 

chegando e, enquanto isso, Priscila e Sabrina folheavam os materiais entregues pela formadora. 

Após a fala de Ruth a todos os professores, a UI-4.1 inicia-se  quando, em voz baixa, Sabrina 

pergunta a Luciana onde está a pergunta norteadora da sequência didática (linhas 41.1-41.2), 

apontando para o exemplar do Caderno da Cidade que está aberto sobre a mesa, próximo de 

Priscila. Essa professora, por sua vez, diz à colega que entendeu que primeiro devem procurar 

onde estão as orientações (em nosso entendimento, ela se referia à fase de Orientação) e diz 

que vai olhar o Ciclo Investigativo (“essa parte aqui”, na linha 41.7) para “ver se está casando” 

(linhas 41.8). Ao longo dessa interação, as duas professoras estão uma de frente para a outra e, 

pelos nossos registros audiovisuais, é possível perceber que Sabrina está olhando para Priscila 

enquanto se dirige à ela. Além disso, ambas falam em volume baixo, o que nos indica se tratar 

de uma discussão entre ambas. 
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Quadro 23. Unidade Interacional 4.1 - Grupo 2 

Linhas Falante Discurso 

Modos de posicionamento Direitos e deveres 
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41.1 
Sabrina 

aqui é a pergunta ((apontando o material que 

está na mesa, em frente à Luciana)) 
        

41.2 né?          

41.3 Priscila aí não tem pergunta         

41.4 Sabrina Por que a água sofre mudanças?         

41.5 

Priscila 

não         

41.6 
mas eu acho que ela tá falando primeiro pra 

gente procurar onde tem orientações 
        

41.7 deixa eu dar uma olhada nessa parte aqui         

41.8 pra ver se tá casando aqui         

41.9 

Danilo 

ó ((pega o Caderno da Cidade da mesa)) X X  X  X  • Manter o material instrucional em sua 

posse (Danilo); 

• Oferecer explicações aos membros do 

grupo e responder suas dúvidas (Danilo) 
41.10 

as perguntas geralmente vêm nesse textinho 

aqui= 
X X  X  X  

41.11 

Priscila 

ó         

41.12 então         

41.13 aqui tem ó         

41.14 lá na frente tem três perguntas         

41.15 

Danilo 

ó X X  X     

41.16 

a água está presente em diversos momentos nas 

nossas vidas. você já se perguntou como se 

formou e para onde vai cada gota de água? 

X X  X  X  
• Manter o material instrucional em sua 

posse (Danilo); 

• Oferecer explicações aos membros do 

grupo e responder suas dúvidas (Danilo) 41.17 então essa é a pergunta principal X X  X  X  

Fonte: autoria própria 
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Entretanto, antes que Priscila comece a explorar o material, Danilo começa a participar 

da conversa e retira o exemplar do Caderno da Cidade que estava sobre a mesa, tomando-o 

para si (linha 41.9). Enquanto ele toma o documento, Priscila diz aos colegas que “lá na frente” 

tem três perguntas. Entretanto, ela não é respondida e Danilo passa a segurar o material à frente 

de seu corpo e a ler em voz alta a pergunta norteadora da sequência didática (linhas 41.15-

41.17). 

Por meio dessa ação evidenciada nessa unidade interacional, Danilo sinaliza dois 

direitos associados a sua posição de líder do grupo. Em primeiro lugar, observamos o dever de 

dar explicações aos colegas. Aqui, não nos referimos às explicações que são construídas 

coletivamente em uma discussão na qual os professores argumentam e buscam chegar a um 

consenso. Por “explicações”, no contexto desse grupo, nos referimos a um processo mais 

unidirecional de alguém que explica (Danilo) e de outros que ouvem (Luciana, Marcela, 

Priscila, Sabrina).  

Em segundo lugar, observamos o direito de tomar o material didático para si e mantê-

lo em sua posse. É importante notarmos que, ao conferir explicações e ao tomar o material para 

si, Danilo não pede permissão às colegas ou as comunica. Como mencionamos, diversas pistas 

de contextualização nos indicam que, no início da UI-3.1, Priscila e Luciana estão conversando 

entre si e não com todo o grupo. Danilo, porém, ingressa nessa conversa e inicia sua explicação 

a partir do material retirado da mesa, sem que seja necessário solicitá-lo às professoras que até 

então estavam o manuseando. Em conjunto, essas observações nos indicam que esses são 

direitos de Danilo nesse grupo.  

Assim, por meio desses direitos e deveres, entendemos que esse professor posiciona a 

si próprio de maneira tácita, assumindo um posicionamento moral de líder em relação às 

professoras, que, por sua vez, são posicionadas por ele como quem aprende a partir das 

explicações de Danilo. Entendemos que tal posicionamento do outro seja moral, à medida que 

se refere à uma ordem ocupada por essas professoras no grupo, e também tácito, uma vez que 

se dá por meio das ações de Danilo, de forma implícita. Ao posicioná-las, ainda que o faça em 

relação a todas as professoras do grupo, entendemos tratar-se de um posicionamento do outro 

e não de um posicionamento coletivo. Na verdade, não há posicionamento coletivo nesse grupo, 

uma vez que, dadas as diferenças no posicionamento moral de Danilo e o das demais 

professoras, eles não ocupam, todos juntos, nenhuma posição enquanto coletivo. 

Como nos mostra a Figura 20, Danilo mantém o material didático em sua posse ao longo 

de todas as sequências interacionais seguintes. Ao restringir o acesso das colegas ao material, 

é também ele que controla o que pode ser visto pelos membros do grupo.
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SI-4 SI-5 SI-6 SI-7 SI-8 SI-9 SI-10 

Danilo mantém o Caderno da Cidade em sua posse, posicionando a si mesmo, de maneira tácita, como líder do grupo (posicionamento moral). 

Sabrina reposiciona a câmera, de modo 

que ela capture a imagem de Danilo 

Figura 20. Linha do tempo evidenciando a posse do material didático ao longo das sequências interacionais - Grupo 2 

Fonte: autoria própria 
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É interessante perceber, também, que embora Danilo mantenha a posse do durante a 

maior parte do evento, isso não é contestado pelas professoras, que em nenhum momento 

solicitam que ele compartilhe o Caderno da Cidade com elas. Assim, ao mantê-lo consigo, 

Danilo parece não estar se desviando do que os membros daquele grupo têm como expectativa, 

o que nos sinaliza que esse é, de fato, um direito do professor neste evento.  

Além de posicionar-se como líder, também temos evidências de que Danilo é 

posicionado dessa mesma forma pelas colegas do grupo. Na Figura 18, indicamos que, na SI-

9, a professora Sabrina decide virar a câmera que antes estava posicionada para ela, de modo 

que a imagem capturada fosse a de Danilo. Embora essa ação possa ser interpretada como um 

incômodo dessa professora com a gravação de sua imagem, não entendemos ser esse o caso, 

uma vez que, neste momento, a maior parte do evento já havia transcorrido e essa professora 

não havia manifestado incômodo até então. Além disso, é perceptível em nossa gravação que, 

desde que Danilo tomou o Caderno da Cidade para si, Marcela e Sabrina (as únicas que 

aparecem na gravação) estão dirigindo seu olhar para esse professor. Assim, nos parece que, ao 

reposicionar a câmera, Sabrina esteja nos sinalizando a importância de vermos o que elas 

mesmo podiam ver naquele momento. Em outras palavras, Sabrina parece nos demonstrar que 

o foco do evento estava, de fato, no discurso de Danilo. 

5.2.2.2 O dever de Danilo em explicar e tirar dúvidas 

Ao longo do evento, são numerosos os exemplos de sequências e unidades interacionais 

que poderíamos mobilizar para evidenciar como as decisões sobre o que conta como fase do 

Ciclo Investigativo eram tomadas por Danilo. Aqui, optamos por ilustrar esse aspecto com a 

UI-6.1, considerando que nela esse professor interage com Marcela, que ainda não apareceu 

nas transcrições apresentadas até então.  

Como é possível observar no Quadro 24, essa unidade interacional começa quando 

Marcela diz que há várias atividades de Exploração nessa sequência didática (linhas 61.1-61.2), 

mas Danilo discorda, afirmando que a atividade que estão analisando no momento é 

caracterizada como Experimentação (linhas 61.3-52.5). Marcela, porém, mais uma vez o 

questiona se a atividade não seria também Exploração (linhas 61.6-62.7), e esse professor 

novamente responde negativamente, explicando as características de atividades de Exploração 

(linhas 61.8-62.10). Ao final da UI-6.1, essa professora parece concordar com Danilo (linha 

61.12). 

 



159 

 

Quadro 24. Unidade Interacional 6.1 - Grupo 2 

Linhas Falante Discurso 

Modos de posicionamento Direitos e deveres 
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61.1 
Marcela 

aí são várias atividades de: X X  X  X   

61.2 de exploração X X  X  X   

61.3 

Danilo 

aqui na observação da garrafa X X  X  X  

• Oferecer explicações aos membros do 

grupo e responder suas dúvidas (Danilo). 

 

• Solicitar explicações de Danilo 

(Marcela, Priscila e Sabrina). 

 

• Ouvir as explicações de Danilo 

(Marcela, Priscila e Sabrina). 

61.4 ta lá na fase de investigação X X  X  X  

61.5 que é experimentação X X  X  X  

61.6 
Marcela 

exploração também X X  X  X  

61.7 não é? X X  X  X  

61.8 

Danilo 

exploração vai pra pesquisa geralmente X X  X  X  

61.9 vai pesquisar na internet X X  X  X  

61.10 aí é exploração X X  X  X  

61.11 ele tá explorando outros recursos X X  X  X  

61.12 Marcela 
mas nessa atividade não tem essa exploração 

que você tá falando aí 
X X  X  X  

61.13 

Danilo 

é X X  X  X  

61.14 
mas a fase de investigação tá representada 

pelo experimento 
X X  X  X  

Fonte: autoria própria. 
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Nessas interações, enxergamos que Marcela continua posicionando Danilo como um 

líder (posicionamento do outro/posicionamento moral) de forma tácita, uma vez que ela dirige 

seus questionamentos diretamente a ele ao longo do evento, sinalizando o reconhecimento da 

posição construída para esse professor. Além disso, é interessante notar que, embora Danilo 

tenha oferecido uma explicação sobre o que se constitui como Exploração, ele não ancora seu 

discurso, ao menos explicitamente, em referências intertextuais ou intercontextuais que 

poderiam facilitar sua aceitação pelo grupo. Nos parece, portanto, com base na análise do 

evento como um todo, que o discurso de Danilo tem um valor em si mesmo – como um líder 

que ensina os demais –, não sendo necessário que ele se apoie em outros textos e contextos para 

sustentar seus pontos de vista, tampouco para negar a perspectiva trazida pelas colegas.  

Recordamos, além disso, que sempre que as professoras posicionam Danilo como um 

líder, elas também se posicionam como quem precisa de explicações desse professor 

(posicionamento tácito e moral). Entendemos, portanto, que tais posições – de quem ensina e 

quem aprende – sejam interdependentes neste evento, e que Danilo só sustenta sua posição pois, 

além de posicionar-se, é também posicionado pelas professoras como um líder. 

5.2.2.3 O dever de Danilo comunicar as conclusões do grupo 

Por fim, um último aspecto do posicionamento de Danilo como um líder diz respeito à 

responsabilidade desse professor em comunicar as conclusões do grupo. Embora o evento tenha 

se iniciado sem que o grupo discutisse quem seriam os responsáveis por registrar as discussões 

em papel e por comunicá-las no momento de socialização com toda a classe, na SI-5 Sabrina 

diz que seria importante que o grupo fizesse esse registro e Priscila se dispõe para isso. 

Entretanto, como mostra o Quadro 25, na UI-7.2, Priscila desiste de realizar essas anotações, 

considerando que Danilo se recordará do que deve ser dito. 

Ao contrário das demais unidades interacionais, em que Danilo era posicionado de 

forma tácita como um líder, aqui seu posicionamento se dá de forma intencional, pois essa 

professora efetivamente produz um discurso sobre esse professor. Da mesma forma, trata-se de 

um posicionamento pessoal, pois, dentro de uma ordem moral de líder, Danilo é qualificado 

como alguém que “não se perde” (linha 247) e que fala na boa (linha 248). Dessa forma, ela 

utiliza atributos pessoais desse professor, com base em sua trajetória no grupo e neste curso de 

formação, para qualificar seu posicionamento. De modo similar, ela se compara a Danilo, 

posicionando-se como  alguém que precisa ter tudo anotado (linha 72.3), ou seja, alguém que 

não compartilha das mesmas características de Danilo.
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Quadro 25. Unidade Interacional 7.2 - Grupo 2 

Fonte: autoria própria 
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72.1 

Priscila 

acho que se for pra ele falar ele 

não se perde não 
 X   X  X 

•  Comunicar as conclusões do grupo; 

(Danilo). 72.2 se for pra ele falar ele fala na boa  X   X  X 

72.3 eu tenho que ter tudo anotado X    X  X 
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2.2.3 Grupo 3 

Neste grupo, observamos que os professores se posicionam como aprendizes 

corresponsáveis pela construção de conhecimentos sobre o EnCI, compartilhando direitos e 

deveres em relação à tarefa de classificação das atividades no Ciclo Investigativo. Além disso, 

também se posicionam coletivamente como agentes em relação às prescrições curriculares, 

valorizando os conhecimentos produzidos pelo grupo em detrimento das determinações do 

Caderno do Professor. Finalmente, observamos que Lígia se posiciona como uma facilitadora 

do trabalho no grupo ao ser quem utiliza o discurso dos colegas para a construção de 

oportunidades de aprendizagem sobre o EnCI. Para a análise desse grupo, revisitaremos a UI-

12.3, que nos permite apontar para diferentes dimensões do posicionamento neste grupo. 

2.2.3.1 O posicionamento moral dos membros do grupo como pares corresponsáveis pela 

construção de conhecimentos 

No início da unidade interacional mostrada no Quadro 26 (linhas 153.1-153-2), Naiara 

reinaugura a discussão que havia sido encerrada quando, na UI anterior, Larissa passou a anotar 

a classificação consensuada no grupo. Ao fazê-lo, essa Naiara sinaliza dois direitos dos 

membros desse grupo: o direito de controlar o uso do tempo, reinaugurando discussões, e o 

direito de discordar dos colegas.   

Na sequência, logo após a explicação de Naiara (linhas 123.5-15 e 123.17-22), Lígia e 

Gabriel reconhecem a relevância da perspectiva dessa professora e concordam com a 

classificação proposta (linhas 123.30-33 e 123.34-38). Ao fazê-lo, eles tanto exercem o dever 

de se engajar continuamente na tarefa quanto o de ouvir as perspectivas divergentes, 

considerando os pontos levantados pelos membros do grupo. Além disso, exercem também o 

direito de tomar decisões coletivas, pois o fato de Naiara expor uma visão diferente da do grupo 

não implica que ela tenha que ser necessariamente aceita. 

Analisando tais direitos e deveres, entendemos que os membros desse grupo se 

posicionam como aprendizes corresponsáveis pela construção de conhecimentos sobre o EnCI. 

Ou, posto de outro modo, se veem como pares competentes que podem contribuir com a 

aprendizagem coletiva. Esse entendimento sustenta-se pois, ao analisarmos essa e outras 

unidades interacionais, entendemos que tais direitos e responsabilidades estejam distribuídos 

entre os membros dos grupos. Ou seja, todos parecem gozar do direito de discordar dos colegas, 

mas também do dever de engajar-se na construção conjunta de conhecimentos, por exemplo. 
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Quadro 26. Unidade Interacional 12.3 - Grupo 3 

Linhas Falante Discurso 

Modos de posicionamento 
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123.1 

Naiara 

mas nesse primeiro momento dessa 

pergunta 
  X X  X  

• Discordar da perspectiva dos colegas. 

• Controlar o uso do tempo no evento, 

reinaugurando discussões até então 

superadas. 

 
123.2 não é o que eles fazem    X X  X  

123.4 Larissa [exploração?]   X X  X  

• Engajar-se na conjuntamente na tarefa, 

promovendo a aprendizagem coletiva. 

• Ouvir as perspectivas divergentes e debater 

com os colegas, considerando os pontos 

levantados por eles. 

• Oferecer contribuições a respeito da 

classificação das atividades nas fases do 

Ciclo Investigativo. 

• Tomar decisões coletivas sobre a 

classificação das atividades nas fases do 

Ciclo Investigativo. 

 

123.5 

Naiara 

levantamento de hipóteses   X X  X  

123.6 
e aí depois com a pesquisa eles vão 

confrontar? 
  X X  X  

123.7 porque todo mundo   X X  X  

123.8 
o levantamento de hipótese ele não 

prevê um repertório 
  X X  X  

123.9 ele é uma opinião   X X  X  

123.10 sem fundamentação na verdade   X X  X  

123.11 é uma opinião   X X  X  

123.12 
todo mundo tem uma opinião sobre 

simplesmente tudo 
  X X  X  

123.14 

Lígia 

[sim]   X X  X  

123.15 

mas você pode colocar uma 

hipótese sobre o que são e quais as 

diferenças 

  X X  X  

123.16 então existe essa possibilidade        



164 

 

123.17 

Naiara 

é   X X  X  

123.18 porque por exemplo   X X  X  

123.19 
eu tô pensando em mim 

trabalhando 
  X X  X  

123.20 
esse seria o meu momento de 

levantamento de hipóteses 
  X X  X  

123.21 
e como é que a gente checaria esse 

momento 
  X X  X  

123.22 
através dessa pesquisa que é 

sugerida no próprio manual 
  X X  X  

123.24 

Lígia 

então   X X  X  

123.25 
essa pergunta inicial você faria um 

levantamento de hipóteses 
  X X  X  

123.26 Sara [é investigação]   X X  X  

123.27 Naiara sim   X X  X  

123.28 Lígia 
que depois seria discutido e 

confirmado ou não pela pesquisa 
  X X  X  

123.29 Naiara sim   X X  X  

123.30 

Lígia 

isso é um jeito bem interessante de 

trabalhar 
X  X X  X  • Mobilizar as experiências da prática docente 

dos outros colegas para a tomada de decisão e 

a construção coletiva de conhecimentos no 

grupo (Lígia). 

 

123.31 eu falei X  X X  X  

123.32 
eu não saberia como trabalhar isso 

aqui 
X  X X  X  

123.33 é bem legal   X X  X  

123.34 

Gabriel 

você vê   X X  X  

• Tomar decisões coletivas sobre a 

classificação das atividades nas fases do 

Ciclo Investigativo. 

 

123.35 pode ser então   X X  X  

153.36 hipótese   X X  X  

123.37 exploração e:   X X  X  

123.38 pera aí   X X  X  

123.39 Lígia então tem hipótese, exploração   X X  X  

123.40 Sara 
de acordo com= ((mostra respostas 

do Caderno do Professor)) 
  X X  X  

• Construir conhecimento coletivamente, sem 

depender das respostas do documento 
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Fonte: autoria própria 

 

123.41 Gabriel 
não mostra resposta ((tampa a tela 

do celular de Naiara com as mãos)) 
  X X  X  

curricular. 

 

• Contestar as respostas do Caderno do 

Professor, privilegiando os conhecimentos 

produzidos no evento. 

 

123.42 Sara é ((ri))   X X  X  

123.43 Lígia comunicação também   X X  X  

123.44 Sara [comunicação e discussão]        

123.45 

Gabriel 

é   X X  X  

123.46 
ele não fala de levantamento de 

hipóteses 
  X X  X X 

123.47 >-mas a gente pode falar   X X  X X 

123.48 
Sara 

é   X X  X X 

123.49 eu também acho   X X  X X 

123.50 Lígia é como ela falou   X X  X X 

123.51 Naiara 
eu acho que vai do fazer 

pedagógico de cada um 
  X X  X X 

123.52 

Lígia 

essa pergunta aqui que não tava 

dentro da questão 
X  X X  X  • Mobilizar as experiências da prática docente 

dos outros colegas para a tomada de decisão e 

a construção coletiva de conhecimentos no 

grupo (Lígia). 

 

123.53 pra fazer levantamento de hipótese X  X X  X  

123.54 é muito interessante mesmo X  X X  X  

123.55 
você fala isso e vê o que eles 

acham 
X  X X  X  
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Um segundo aspecto que corrobora nosso entendimento desses professores como pares 

corresponsáveis pela construção de conhecimento é evidenciado pela recusa dos professores 

em usar do Caderno de Professor como fonte para determinar o que conta como fase do Ciclo 

Investigativo neste evento. Na linha 123.40, Sara, que já havia tentado introduzir esse material 

em sequências didáticas anteriores, tenta mostrar classificação dessa fase em seu celular, mas é 

impedida por Gabriel (linhas 123.41). Ao fazê-lo, Gabriel posiciona os professores como 

aprendizes, isto é, nos ajuda a entender que, neste evento, eles de fato se orientam a partir do 

propósito de construir conhecimentos sobre o EnCI, e não de uma postura como quem realiza 

uma tarefa sem se engajar nela. Essa interpretação é corroborada, ainda, pelo fato de que, na 

SI-11, Lígia e Gabriel já haviam mencionado que seria melhor que o grupo verificasse as 

respostas somente após o término da tarefa. 

Tal posicionamento coletivo é, mais uma vez tácito, uma vez que não há um discurso 

explícito sobre eles, mas é possível observá-los mediante a análise cuidadosa das interações dos 

professores neste evento. Além disso, trata-se de um posicionamento moral, pois envolve a 

adoção de uma ordem moral na qual todos os professores parecem gozar dos mesmos direitos 

e deveres associados a uma posição compartilhada de aprendizes, que implica na 

corresponsabilidade pela aprendizagem do grupo. 

É interessante perceber, além disso, que ao dizer que “ele [o Caderno do Professor] não 

fala de levantamento de hipóteses/mas a gente pode falar” (linhas 123.46-47), Gabriel também 

posiciona o coletivo em uma posição de agência em relação às prescrições curriculares. Tal 

posicionamento é intencional, uma vez que, em seu discurso, ele deliberadamente marca as 

diferenças de perspectiva entre os membros do grupo e o material mostrado por Sara, 

privilegiando o entendimento construído localmente pelos professores. Sara, Lígia e Naiara 

também parecem posicionar-se desse modo em relação ao currículo, o que se torna mais 

evidente pela fala de Naiara ao dizer que “eu acho que vai do fazer pedagógico de cada um” 

(linha 123.51). 

2.2.3.2 O posicionamento moral de Lígia como facilitadora 

Embora os membros desse grupo posicionem-se coletivamente como aprendizes 

corresponsáveis pela construção de conhecimentos sobre o EnCI, destacamos aqui o 

posicionamento de Lígia como facilitadora no evento em questão. Consideramos que essa 

professora ocupe um papel ligeiramente distinto dos demais – mas, ainda assim, voltado para a 

construção conjunta de conhecimentos – à medida em que, como vimos, ela é responsável por 

mobilizar as experiências da prática de sala de aula evocadas pelas professoras Sara (na SI-8) e 
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Naiara (na SI-12) para a construção de oportunidades de aprendizagem sobre o EnCI.  

Entendemos que qualquer participante do grupo, sobretudo se estamos caracterizando-

os como pares corresponsáveis pela construção do conhecimento, poderia agir no sentido de 

reconhecer a propostas de intercontextualidade de Naiara, bem como propor uma relação 

intertextual referenciando a narrativa de Sara na SI-8.  Entretanto, observamos que somente 

Lígia o faz nesse grupo. É preciso recordar que, conforme já afirmamos em outros momentos 

do trabalho, a intercontextualidade e a intertextualidade só se efetivam mediante o 

reconhecimento das propostas pelos membros do grupo, o que, por sua vez, pode gerar 

consequências sociais. Assim, as ações de Lígia permitiram, nesse evento, que tais propostas 

se estabelecessem e fossem mobilizadas na construção de oportunidades de aprendizagem sobre 

o EnCI – ou seja, Lígia favoreceu a apropriação do discurso das colegas pelo grupo. 

Por essa razão, entendemos que ela um papel distinto no grupo, que aqui denominamos 

facilitadora, isto é, alguém que valoriza as diferentes perspectivas e as mobiliza para a 

construção de oportunidades de aprendizagem docente no grupo. Seu posicionamento de si 

mesma enquanto facilitadora é tácito, à medida que esse não é um papel que lhe foi atribuído 

intencionalmente pelos demais ou por si própria. Além disso, é um posicionamento moral, 

porque relacionado ao papel que essa professora ocupa no grupo e não a algum aspecto 

particular do modo como o exerce. Por ocupar tal posição, Lígia exerce o dever de valorizar e 

mobilizar as perspectivas dos demais na construção de conhecimentos. 

2.2.4 Síntese contrastiva 

Ao contrastar os modos pelos quais os membros de cada grupo se posicionaram e foram 

posicionados ao longo do evento, torna-se evidente que, nos Grupos 1 e 3, a responsabilidade 

pela aprendizagem conjunta parece ser mais bem distribuída, o que se revela pela presença de 

direitos e deveres ligados à construção conjunta do conhecimento, à tomada de decisão em 

grupo, à valorização da perspectiva do outro, ao controle compartilhado do uso do tempo no 

evento, entre outros.  No Grupo 2, por sua vez, parece haver duas posições mais dicotômicas: 

a de Danilo como líder do grupo, que confere explicações, tira dúvidas e toma decisões, e a das 

professoras Luciana, Marcela e Sabrina como quem aprende com ele, o que acarreta uma menor 

distribuição da responsabilidade em relação à construção conjunta de conhecimentos. 

Nos Grupos 1 e 3, a despeito de suas similaridades, observamos também algumas 

diferenças. Marcos, do Grupo 1, se posiciona inicialmente como membro mais experiente do 

grupo e, com isso, introduz o documento curricular como uma ferramenta cultural. No Grupo 

3, por sua vez, observamos que Ana se posiciona tacitamente como uma facilitadora do 
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processo de construção de conhecimento no grupo ao mobilizar as contribuições de Naiara e 

Sara em dois pontos diferentes do evento. Na maior parte do tempo, porém, percebemos que, 

em ambos os grupos, a construção de oportunidades de aprendizagem não está condicionada à 

posição de liderança de um professor, como se observa no Grupo 2. 

Assim, em relação ao sujeito do posicionamento, observamos que, nos Grupos 1 e 3, é 

possível identificar uma posição compartilhada por todos os membros do grupo 

(posicionamento coletivo), enquanto não podemos nos referir a uma posição compartilhada por 

todos os membros do Grupo 2. 

No que diz respeito à negociação do posicionamento, na maior parte do tempo ela parece 

ser tácita em todos os grupos. Isto é, as posições construídas ao longo desse conjunto de eventos 

não é, de modo geral, negociada explicitamente pelos professores. As poucas ocasiões em que 

observamos um posicionamento intencional se referem – posição que, como observamos, não 

prosperou – 

O Quadro 27 sintetiza as diferenças nos direitos e deveres associados às posições dos 

professores em cada um desses grupos.  
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Quadro 27. Síntese contrastiva da segunda questão de pesquisa 

 Direitos  Deveres  

Grupo 1 

• Oferecer contribuições a respeito da 

classificação das atividades nas fases 

do Ciclo Investigativo; 

• Tomar decisões coletivas sobre a 

classificação das atividades nas fases 

do Ciclo Investigativo; 

• Discordar da perspectiva dos 

colegas; 

• Controlar o uso do tempo no 

evento, reinaugurando discussões até 

então superadas. 

• Engajar-se na conjuntamente na tarefa, 

promovendo a aprendizagem coletiva; 

• Ouvir as perspectivas divergentes e 

debater com os colegas, considerando os 

pontos levantados por eles; 

• Justificar os pontos de vista com base 

no documento curricular, em memórias 

coletivas do grupo, em falas da 

formadora e nas próprias práticas 

docentes; 

• Interrogar os membros do grupo acerca 

dos consensos estabelecidos, checando o 

entendimento coletivo (Rebeca); 

• Introduzir ferramentas culturais no 

grupo (Marcos). 

 

Grupo 2 

• Tomar decisões individuais a 

respeito da classificação das 

atividades (Danilo); 

• Manter o material instrucional em 

sua posse (Danilo); 

• Solicitar explicações de Danilo 

(Marcela, Priscila e Sabrina). 

• Oferecer explicações aos membros do 

grupo e responder suas dúvidas (Danilo) 

• Comunicar as conclusões do grupo; 

(Danilo); 

• Ouvir as explicações de Danilo 

(Marcela, Priscila e Sabrina). 

 

Grupo 3 

• Oferecer contribuições a respeito da 

classificação das atividades nas fases 

do Ciclo Investigativo; 

• Tomar decisões coletivas sobre a 

classificação das atividades nas fases 

do Ciclo Investigativo; 

• Discordar da perspectiva dos 

colegas; 

• Controlar o uso do tempo no 

evento, reinaugurando discussões até 

então superadas; 

• Relatar sobre a própria prática 

docente (ou a de outros membros do 

grupo), colocando-a como um 

recurso para a aprendizagem 

coletiva. 

• Engajar-se na conjuntamente na tarefa, 

promovendo a aprendizagem coletiva; 

• Ouvir as perspectivas divergentes e 

debater com os colegas, considerando os 

pontos levantados por eles; 

• Construir conhecimento coletivamente, 

sem depender das respostas do Caderno 

do Professor; 

• Contestar as respostas do Caderno do 

Professor, privilegiando os 

conhecimentos produzidos no evento. 

• Mobilizar as experiências da prática 

docente dos outros colegas para a 

tomada de decisão e a construção 

coletiva de conhecimentos no grupo 

(Lígia). 
Fonte: autoria própria.  
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6. DISCUSSÃO 

Orientaremos a discussão de nossos resultados a partir de dois eixos. Na seção 6.1, 

promoveremos algumas reflexões acerca do que conta como conhecimento em cada grupo, 

buscando lançar luz sobre as diferenças observadas. Em seguida, na seção 6.2, buscaremos 

examinar o conhecimento de quem conta em cada grupo, evidenciando as posições ocupadas 

pelos professores no conjunto de eventos analisado. Embora, grosso modo, as duas questões 

que apresentamos nos títulos dessas questões estejam relacionadas às duas questões de pesquisa 

específicas desta dissertação, nos interessa, aqui, articular elementos de ambas para melhor 

compreender a construção de oportunidades de aprendizagem docente sobre o EnCI neste curso. 

6.1 O que conta como conhecimento em cada grupo? 

Por meio da análise das relações intertextuais e intercontextuais propostas e 

reconhecidas em cada um dos grupos, bem como de suas consequências sociais nos eventos em 

questão, evidenciamos os três grupos construíram oportunidades de aprendizagem sobre o EnCI 

de maneiras diferentes. Ao analisar como esses eventos foram interacionalmente negociados 

pelos professores, evidenciamos que cada um dos três grupos construiu expectativas diferentes 

em relação ao que conta como conhecimento sobre o EnCI em cada grupo, moldando, assim, o 

que estava disponível para ser aprendido em tais eventos. 

6.1.1 O uso dos documentos curriculares como recurso para aprendizagem 

O uso de ferramentas, dentre as quais documentos curriculares e materiais didáticos, é 

um importante recurso no processo de aprendizagem docente (LITTLE, 2002; DOUGLAS, 

2010). Ao analisar os dados referentes à nossa primeira questão de pesquisa, chamou nossa 

atenção que apenas o Grupo 1 tenha utilizado o documento curricular como um recurso para a 

aprendizagem por meio do estabelecimento de repetidas relações intertextuais ao longo do 

evento. Entretanto, como aponta Ricketts (2017), a mera presença de uma ferramenta não 

garante que ela será utilizada pelo grupo (RICKETTS, 2017). As questões que se apresentam, 

então, são: o que explica a utilização desse documento no Grupo 1? Como interpretar a não 

utilização desse documento nos Grupos 2 e 3? 

O fato de os grupos 2 e 3 não utilizarem o documento curricular neste evento poderia 

ser interpretado como uma recusa desses membros às prescrições curriculares. Entretanto, a 

partir dos nossos dados, nos parece mais razoável supor que isso se deve à falta de familiaridade 

dos professores com essa ferramenta. É verdade que, nos encontros 1 e 2, os professores 

entraram em contato com o Currículo da Cidade e com o Ciclo Investigativo por meio das falas 



171 

 

dos formadores. No evento EV1.6, por exemplo, o formador Saulo relacionou a atividade da 

Caixa Preta, realizada pelos professores, com as fases do Ciclo Investigativo. O mesmo foi feito 

por Ruth, no EV2.2, na discussão sobre a atividade das dez perguntas. Entretanto, até esse 

momento, os professores não tinham tido a oportunidade de explorar o documento curricular, 

familiarizando-se com ele. 

Na análise da segunda questão de pesquisa, mostramos como esse documento foi 

introduzido no Grupo 1 por Marcos e como esse movimento se deu ancorado no posicionamento 

desse professor como um membro mais experiente do grupo nas primeiras sequências 

interacionais do evento. Como evidenciamos, a familiaridade do professor com essa ferramenta 

advém de sua participação no curso de formação realizado no semestre anterior, no qual o 

documento curricular parece ter desempenhado um papel importante para Marcos. 

Entendemos, portanto, que o fato de só haver referências intertextuais a esse documento 

no Grupo 1 possa ser explicado pelo fato de esse documento ainda não ter sido apropriado como 

uma ferramenta cultural pelos grupos, e de os eventos dos Grupos 2 e 3 não terem sido 

construídos de forma a propiciar essa apropriação. Assim, para que os eventos em questão, nos 

Grupos 2 e 3, se constituíssem como uma oportunidade para o uso dessa ferramenta, talvez 

fossem necessárias outras ações por parte dos formadores, buscando introduzir esse documento 

de forma mais explícita ou guiada. 

É importante destacar, porém, que ao ressaltarmos a importância das interações dos 

grupos com essa ferramenta, não temos a intenção de defender que ela deva ser utilizada como 

única fonte de conhecimento, tampouco que seu uso se dê em uma perspectiva de alinhamento 

com as diretrizes curriculares ou com um discurso “oficial” sobre essa abordagem didática. Ao 

contrário, entendemos que cada grupo constrói formas situadas de utilizar essas ferramentas, 

que podem se ancorar na interpretação do conteúdo dos documentos curriculares à luz de outras 

fontes de conhecimento, como a própria prática docente. Isso é evidente, por exemplo, na 

utilização de outro documento, o Caderno do Professor, no grupo 3. Embora esse material não 

tenha sido entregue pela formadora, Sara o acessa em seu celular e, em diferentes 

oportunidades, busca introduzi-lo no grupo. Entretanto, como mostramos, o grupo reconhece 

que o que consta nesse documento não é uma fonte de conhecimento mais importante do que a 

prática profissional dos professores.  

Além disso, convém ressaltar que cada oportunidade de aprendizagem simultaneamente 

favorece e  limita o acesso do grupo a determinados tipos de conhecimento (GREEN; DIXON, 

1994). Assim, ainda que no Grupo 1 os professores tenham acessado discursos “oficiais” sobre 

essa abordagem didática – o documento curricular e a fala das formadoras, ambos com 
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consequências sociais importantes nesse grupo –, eles não tiveram a oportunidade de discutir 

sobre e aprender com as práticas de sala de aula dos colegas, diferentemente do que ocorreu no 

Grupo 3. 

6.1.2 O contexto de sala de aula como recurso para a aprendizagem 

Em uma perspectiva sociocultural, reconhece-se que os contextos formais de 

aprendizagem influenciam a prática de sala de aula, mas que essas, por sua vez, também 

moldam o que pode ser aprendido pelos professores (KELLY, 2006). Ao estabelecer relações 

intercontextuais com as práticas de sala de aula, as professoras Naiara e Sara, do Grupo 3, 

possibilitaram que esse contexto fosse tomado não apenas como um recurso para a 

aprendizagem delas mesmas, mas de todo o grupo. 

Ao narrar para o os colegas as dificuldades que encontrou ao aplicar a sequência didática 

analisada pelo grupo, por exemplo, Sara mobilizou um contexto que foi reconhecido e utilizado 

por Lígia na construção de uma oportunidade de aprendizagem sobre o que conta como 

Orientação para esse grupo. Diferentemente do contexto evocado por Sara, que se refere a uma 

experiência vivida por ela, Naiara fez referência a um contexto hipotético, referindo-se ao que 

poderia ser feito em sala de aula caso ela desenvolvesse a sequência didática analisada. Lígia 

também reconheceu esse contexto e o utilizou na construção de uma oportunidade de 

aprendizagem sobre o EnCI, de modo geral, e sobre a subfase de Formulação de hipóteses, de 

modo particular. 

No trabalho de Viana et. al (2015), os pesquisadores descrevem como licenciandos de 

Ciências Biológicas construíram relações teoria-prática por meio da mobilização de contextos 

hipotéticos e como a evocação de tais contextos contribuiu para a construção de determinadas 

visões sobre o ensino de Ciências. Em direção similar, nossos resultados apontam que a 

construção de contextos hipotéticos, imaginários, também tem o potencial propiciar a 

construção de oportunidades de aprendizagem docente sobre o EnCI, como observamos a partir 

da relação intercontextual proposta pela professora Naiara. 

É interessante notar, porém, que é apenas no Grupo 3 que os contextos reais ou 

imaginários levaram à construção de oportunidades de aprendizagem. No Grupo 1, embora os 

contextos de sala de aula tenham sido mobilizados por algumas professoras, eles não geraram 

consequências sociais no evento. No Grupo 2, por sua vez, Priscila não mobiliza propriamente 

um contexto particular, mas faz referência ao contexto mais geral das práticas pedagógicas 

características dos anos iniciais, dentre as quais a análise de imagens, mas essa proposta também 

não gera consequências sociais no evento. 
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Consideramos que o fato de essas propostas não gerarem consequências sociais nos 

eventos analisados possa ser explicado, ao menos em parte, pelas normas e expectativas de 

participação negociadas em cada grupo. Como buscamos evidenciar em nossas análises, 

conforme o documento curricular ia sendo utilizado, consolidava-se também, no Grupo 1, tanto 

a norma de que aquele documento fosse utilizado para sanar divergências, quanto a expectativa 

de que os membros se valessem dele para classificar as sequências didáticas nas fases do Ciclo 

Investigativo. No Grupo 2, por outro lado, as normas de participação, para as professoras, 

estavam associadas ao dever de as explicações de Danilo, enquanto a ele cabia o dever de 

ensiná-las. Tais normas e expectativas associadas aos direitos e deveres negociados em cada 

grupo parecem ter restringido o potencial da evocação de relações intercontextuais em gerar 

oportunidades de aprendizagem sobre o EnCI nesses dois grupos. 

6.1.2.1 Intercontextualidade como recurso para a promoção da coerência entre a 

formação continuada e as práticas de sala de aula  

Muito têm se discutido nas pesquisas sobre formação de professores a respeito da 

coerência nos programas de formação de professores. Ao revisar a literatura sobre essa 

temática, Lindvall e Ryve (2019) classificam os trabalhos quanto às concepções de coerência 

que apresentam: coerência externa, quando se assume que os programas precisam ser coerentes 

com os documentos curriculares ou políticas de avaliação externa; coerência interna, quando 

se defende que os programas de formação apresentem atividades coerentes entre si e alinhadas 

aos propósitos formativos; e coerência construída, quando a coerência não é entendida como 

um atributo do curso (que pode ser coerente ou não em relação a algum aspecto), mas como 

uma construção negociada por diferentes atores ao longo dos cursos de formação continuada.  

Por defendermos uma visão dos professores como agentes, conforme explorado na 

fundamentação teórica deste trabalho, entendemos que um dos aspectos importantes dos cursos 

de formação continuada seja a coerência de tais programas com a prática de sala de aula dos 

professores. Isso não pode se tratar, evidentemente, de coerência externa, uma vez que não é 

possível planejar um curso de formação atentando-se às particularidades de cada contexto de 

sala de aula. Cabe aos professores, portanto, no exercício de sua agência profissional, construir 

coerência entre suas práticas de sala de aula e os discursos e práticas aos quais são introduzidos 

nessas oportunidades formativas. 

Entendemos que, ao evocar o contexto hipotético de como conduziria a atividade em 

sua sala de aula, Naiara constrói coerência ao interpretar o Ciclo Investigativo e a sequência 

didática do Caderno da Cidade à luz de suas próprias práticas profissionais que incluíam, neste 
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caso, a valorização dos momentos de levantamento de hipóteses e posterior confirmação ou 

refutação delas. Naiara não estava, neste momento, negando o uso do material didático ou do 

Ciclo Investigativo, mas reinterpretando-os a partir de sua própria prática. Trata-se, portanto, 

de um movimento de negociação. 

Desse modo, destacamos, a partir de nossos dados, o papel do estabelecimento das 

relações intercontextuais nas quais os professores evocam seus próprios contextos de práticas 

como um recurso para a construção negociada da coerência (e não do alinhamento) entre os 

cursos de formação e a prática dos professores. Como ponderam Lindvall e Ryve (2019), 

embasados em Buchmann e Floden (1992), a coerência não implica  ausência de contradições. 

Assim, ao estabelecer relações intercontextuais com suas práticas, entendemos que os 

professores construam oportunidades para que eles e seus colegas possam explorar os pontos 

de tensão entre os cursos de formação continuada e as práticas de sala de aula.  

Tais oportunidades, porém, podem não ser construídas quando os professores não 

estabelecem relações intercontextuais com suas próprias salas de aula ou perspectivas sobre a 

prática docente, privilegiando o estabelecimento de relações de outras naturezas, como 

observamos no Grupo 1. Assim, mais uma vez destacamos que cada oportunidade de 

aprendizagem simultaneamente favorece e  limita o acesso do grupo a determinados tipos de 

conhecimento (GREEN; DIXON, 1994) e, também, a distintas oportunidades para a construção 

da coerência entre os cursos de formação e suas práticas docentes. 

6.1.3 A construção discursiva do Ciclo Investigativo neste conjunto de eventos e sua 

relação com eventos futuros 

Como buscamos discutir, o estabelecimento de relações contextuais e intertextuais 

diferentes entre os grupos levou à construção de distintas oportunidades de aprendizagem que, 

por sua vez, moldaram o que conta como fase do Ciclo Investigativo em cada grupo neste 

conjunto de eventos. Entretanto, entendemos que os significados que os grupos construíram 

coletivamente para cada uma das fases não está localizado na mente dos professores, mas 

situado e distribuído nos eventos analisados (BLOOME et. al, 2004).  

Dessa forma, consideramos não ser possível assumir que esses professores agirão em 

eventos futuros com base no que conta como fase do Ciclo Investigativo (ou como EnCI, de 

modo mais amplo) nos eventos que analisamos. Isso também não quer dizer, é claro, que a cada 

evento os professores constroem significados do zero. Como nossos resultados mostram, essa 

construção, na verdade, ancora-se em textos e contextos diversos. Entretanto, desejamos 

destacar que as análises aqui apresentadas a respeito do que conta como conhecimento sobre 



175 

 

EnCI/fases do Ciclo Investigativo em cada grupo não podem ser lidas na lógica de transferência 

de conhecimentos e práticas entre contextos, como é comum a outras abordagens de pesquisa. 

Assim, ao adotarem essa abordagem didática em suas salas de aula, por exemplo, o que os 

professores construíram nos eventos analisados pode se constituir como um dentre outros 

recursos que poderão mobilizar em suas práticas, mas não podemos admitir que haja uma 

correspondência necessária entre o que conta como EnCI nesses diferentes contextos. 

6.2 O conhecimento de quem conta em cada grupo?  

Nossos resultados evidenciam diferenças não apenas em relação ao que conta como 

conhecimento em cada grupo, mas também em relação ao conhecimento de quem conta. A 

partir dos nossos dados, entendemos que há duas dimensões diferentes que precisam ser 

analisadas. Em um nível mais evidente a partir das análises de ambas as questões de pesquisa, 

temos o caso do Grupo 2, em são patentes as diferenças entre a posição ocupada por Danilo e a 

posição ocupada por Luana, Marcela, Priscila e Sabrina. Entretanto, em um nível mais sutil, há 

também situações em que os conhecimentos de um professor não são aceitos no grupo não 

necessariamente pelo seu posicionamento, mas por representarem um desvio ao que vem sendo 

estabelecido quanto às normas e expectativas no grupo. A seguir, exploramos essas duas 

situações. 

6.2.1 Posicionamento e diferenças de status nos grupos de professores 

Nossos resultados revelam que, no Grupo 2, Danilo ocupa uma posição de liderança em 

relação às professoras, que se posicionam como alguém que aprende a partir dele. Na análise 

de nossa segunda questão de pesquisa, mostramos como esse posicionamento foi sendo 

construído ao longo do evento por meio dos direitos e deveres exercidos por Danilo (segurar o 

Caderno da Cidade durante todo evento, dirigindo explicações; tomar todas as decisões a 

respeito da classificação das atividades no Ciclo Investigativo; e controlar o uso do tempo no 

evento) e também pelas ações das professoras (virar a câmera dos pesquisadores para Danilo; 

desistir de registrar as discussões, com o argumento de que Danilo se lembraria de tudo; e não 

contestar as decisões tomadas por Danilo).  

Tomadas em conjunto, essas observações nos que Danilo é posicionado como um líder 

do grupo, exercendo diferentes direitos e deveres neste evento: ao mesmo tempo em que ele 

tem o direito de monopolizar o documento curricular ao longo do evento e de controlar o ritmo 

e o tempo do evento por meio de suas explicações, ele também parece ter o dever de se 

responsabilizar pela aprendizagem das professoras. Simultaneamente, as professoras Luciana, 
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Marcela, Priscila e Sabrina são posicionadas como aprendizes; como pessoas que aprendem de 

Danilo e não com Danilo, o que implica no direito de receber explicações de Danilo, mas 

também no dever de ouvir e aceitar as explicações desse professor. 

Como explorado por Green e Dixon (1994), é comum que os alunos tenham a 

oportunidade de, sob certas condições, assumir um papel de professor e ensinar outros alunos. 

A princípio, isso não nos indica, necessariamente, uma diferença de status que implique em 

uma situação de desigualdade em relação ao conhecimento de quem conta nesse evento. É 

possível que se trate, simplesmente, de um sujeito mais experiente que ajuda a introduzir os 

demais, posicionados como novatos nas práticas e no discurso de uma dada cultura. Entretanto, 

levando-se em consideração os elementos que apontamos, entendemos que, ainda que Danilo 

cumpra o importante papel de promover oportunidades de aprendizagem docente sobre o EnCI 

com base em seus conhecimentos, sua posição é dependente da posição ocupada pelas 

professoras, que parecem não gozar dos mesmos direitos de participação nesse evento, como o 

direito de classificar as atividades nas fases do Ciclo Investigativo. 

É importante destacar que, num nível mais superficial, é possível interpretar que essas 

professoras participam e contribuem com a construção de oportunidades de aprendizagem no 

evento. Isso porque, ao analisarmos as transcrições, notamos que elas se manifestam em 

diferentes pontos do evento. Entretanto, ao analisarmos mais detidamente o discurso desses 

professores, observamos que, apesar de todos eles terem voz, isto é, poderem falar ao longo do 

evento, elas não gozam de visibilidade, que, para Patterson (2019), implica, dentre outras 

coisas, ter as ideias ouvidas e respondidas, ser reconhecido por meio de contato visual e poder 

interagir com os materiais destinados à aprendizagem. Embora não possamos tecer 

considerações a respeito do contato visual entre os professores, devido às limitações enfrentadas 

na captura dos registros audiovisuais, nossas análises revelaram que essas professoras eram 

respondidas sem que Danilo considerasse os pontos levantados por elas, e que elas não tinham 

acesso ao Caderno da Cidade, pois, embora pudessem vê-lo, ele estava na posse de Danilo, que 

controlava a mudança de páginas de acordo com o ritmo de sua explicação. 

Ao estudar a interação de pequenos grupos de alunos em um laboratório de física, Kelly 

e Crawford (1997) observaram que, em um dos grupos, todas as diferenças de perspectivas 

entre os membros foram solucionadas a partir da proposição de soluções por um desses 

membros, seguida de uma rápida aceitação pelos demais. Similarmente, no Grupo 2 

observamos que, nas poucas situações em que as professoras apresentaram uma visão diferente 

de Danilo, ele as respondia negativamente e elas logo aceitavam a perspectiva desse professor, 

sem questioná-lo ou oferecer perspectivas alternativas.   
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6.2.1.1 Tensões entre os saberes de professores dos anos iniciais e os saberes de professores 

dos anos finais 

A situação mais patente em que observamos esse movimento de proposição de uma 

ideia contrária, seguida de uma resposta negativa de Danilo e da aceitação imediata por parte 

das outras professoras está na SI-7, que destacamos em nossos resultados. Como já 

apresentamos, Priscila, professora dos anos iniciais, propõe uma relação intercontextual 

fazendo referência às práticas características dos “pequenos”. Entretanto, Danilo nega essa 

proposta sem oferecer uma justificativa das razões pelas quais, no contexto dos anos iniciais, a 

atividade de análise de imagens não poderia cumprir o papel de Orientação, fase do Ciclo 

Investigativo que, para ele, geralmente vem acompanhada de um texto. 

Em sua dissertação de mestrado, Almeida (2017) evidenciou como uma professora dos 

anos iniciais foi capaz de engajar seus alunos em diversas práticas científicas, tais como a 

observação, formulação de previsões e a construção de explicações, além de ter favorecido a 

construção de conceitos científicos. Com base em seus resultados, o autor recomenda que os 

cursos de formação considerem o que as professoras pedagogas já sabem e o que elas estão 

aprendendo. Em nossos dados, porém, observamos que, a nível da interação em pequenos 

grupos, os saberes específicos das professoras dos anos iniciais parecem não ter sido 

considerados, sobretudo no Grupo 2. Embora isso seja decorrência das normas e expectativas, 

direitos e deveres e posições negociados no grupo, entendemos que parte do esforço de 

considerar o que as pedagogas já sabem, conforme nos enseja Almeida (2017), passa também 

pela responsabilidade dos formadores em atribuir competência a essas professoras. 

De acordo com Cohen e Lotan (2014), cabe aos professores – e, neste caso, aos 

formadores – construir oportunidades para que os membros de baixo status26 possam 

demonstrar sua competência perante os pares. Segundo elas, essa intervenção deve ser 

intencional, de tal modo que os professores/formadores não devem esperar que tais 

oportunidades ocorram espontaneamente. No conjunto de eventos analisado, porém, não 

observamos movimentos dos formadores de, no que poderíamos classificar como um 

posicionamento de segunda ordem (VAN LANGENHOVE; HARRÉ, 1999), contestar as 

posições vigentes ao atribuir competência às professoras dos anos iniciais, valorizando o que 

elas já sabem e mobilizando as contribuições oriundas de seus saberes, práticas e experiências 

 
26 Apesar de termos algumas críticas ao uso dos termo “baixo status”, optamos por mantê-lo aqui considerando 

sua utilização nos textos citados, que utilizamos com referência. Entretanto, é importante destacar que empregamos 

os termos “baixo status” e “competente” menos como um atributo dos professores e mais como um processo de 

construção de identidades marcadas pelas posições ocupadas por eles (para reflexões similares, cf. Anderson, 

2009). 
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de sala de aula. 

6.2.2 Consequências do posicionamento moral diferenciado para a construção de 

oportunidades de aprendizagem sobre o EnCI 

O trabalho de Glazier (2009) é um dos poucos que utilizou posicionamento como um 

construto central para a análise da construção de oportunidades de aprendizagem em pequenos 

grupos de professores. Neste artigo, a pesquisadora estudou uma experiência de formação 

profissional de professores de inglês ao longo do ano, que se reuniam a cada três semanas para 

discutir tópicos de literatura multicultural. Ao longo das análises, a autora mostra como Daniel, 

um professor afro-americano, se posicionou e foi posicionado pelos demais como um 

especialista em questões associadas às minorias, sendo, portanto, tomado como um expert cujo 

papel era ensinar os demais colegas. Glazier (2009) reconhece que a adoção dessa posição 

limitou as oportunidades de aprendizagem de aprendizagem para o grupo como um todo, que 

só pôde se apropriar das visões de Daniel, mas também para Daniel, que, ao não se posicionar 

como alguém que também pode aprender com os outros, passou pelo curso de formação sem 

transformar suas perspectivas ou ser afetado pela perspectiva dos outros. 

Na mesma linha dessas observações, entendemos que, ao posicionar-se como um 

membro que apenas ensina, e não como um membro que pode aprender, Danilo não apenas 

restringiu as oportunidades de aprendizagem docente sobre o EnCI disponíveis para as 

professoras do grupo, como também para si próprio. Como posto por Bloome et. al (2009), 

“uma oportunidade de aprendizagem  é uma oportunidade de se apropriar da narrativa e do 

discurso de outros” (p. 314, tradução nossa). Nesse sentido, podemos entender que Danilo 

restringiu suas próprias possibilidades de se apropriar do discurso das colegas de seu grupo. 

Por outro lado, nos Grupos 1 e 3, em que a responsabilidade pela aprendizagem era mais 

bem distribuída, observamos que os professores construíram oportunidades de aprendizagem 

diversas, tendo a oportunidade de discutir e estabelecer consensos sobre o que conta como EnCI 

e como fase do Ciclo Investigativo a partir do estabelecimento de diferentes relações 

intertextuais e intercontextuais. Assim, embora não tenhamos analisado a aprendizagem em si, 

mas a construção de oportunidades de aprendizagem, nossos resultados também apontam que, 

em grupos em que os professores são posicionados de modo mais equitativo, experiencia-se um 

tipo de aprendizagem muito diferente daquela observada nos grupos nos quais as contribuições 

de alguns participantes parecem ter mais valor (RICKETTS, 2017).  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quadro nenhum está acabado, 

disse certo pintor 

se pode sem fim continuá-lo, 

primeiro, ao além do outro quadro 

 

que, feito a partir de tal forma 

tem na tela, oculta, uma porta, 

que dá a um corredor 

que leva a outras e muitas outras. 

 
(João Cabral de Melo Neto). 

 

Buscamos compreender, neste estudo de caso comparado orientado por uma perspectiva 

etnográfica, como três grupos de professores em formação continuada construíram 

oportunidades de aprendizagem docente sobre o EnCI em um contexto de reforma curricular. 

Adotando a Etnografia Interacional como uma lógica de investigação (CASTANHEIRA et. al, 

2001), selecionamos três eventos nos quais esses grupos estavam engajados na análise e 

classificação de sequências didáticas investigativas do Caderno da Cidade de acordo com as 

fases do Ciclo Investigativo. 

Ancorados nas abordagens socioculturais/situadas, e partindo do reconhecimento da 

natureza intertextual e intercontextual da aprendizagem, mostramos como cada um dos grupos 

construiu oportunidades de aprendizagem a partir da proposição e do reconhecimento de 

diferentes tipos de relações estabelecidas por meio referências aos contextos de sala de aula, ao 

documento curricular, ao Caderno do Professor, ao esquema do Ciclo Investigativo, ao discurso 

dos formadores e pela evocação de memórias coletivas do grupo. 

Reconhecendo as diferenças em relação a quem propunha e reconhecia tais relações ao 

longo dos eventos analisados, analisamos, a partir de aportes da teoria do posicionamento, como 

os professores de cada grupo se posicionaram a partir da negociação tácita de direitos e deveres 

nesses eventos. A partir disso, destacamos diferenças importantes em relação a como cada 

grupo construiu o evento, tanto favorecendo a distribuição da responsabilidade pela 

aprendizagem coletiva (Grupos 1 e 3), quanto privilegiando posições mais dicotômicas de 

alguém que ensina e de outros que aprendem (Grupo 2). Além disso, mostramos que tais 

posicionamentos foram responsáveis pelas diferenças de acesso dos grupos às oportunidades 

de aprendizagem docente sobre o EnCI. 

Assim, como mostra a Figura 21, que relaciona os principais construtos teóricos 

adotados, observamos que o posicionamento dos professores envolveu direitos e deveres 

relacionados a quem pode propor e reconhecer relações intertextuais e intercontextuais, o que, 
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por sua vez, pode levar à construção de oportunidades de aprendizagem sobre o EnCI. 

Considerando que o estabelecimento de tais relações é condicionado à posição dos sujeitos ao 

longo dos eventos, o posicionamento pode favorecer ou restringir a construção de 

oportunidades de aprendizagem docente sobre o EnCI. 

Figura 21. Relações entre os construtos teóricos adotados na pesquisa 

 

Fonte: autoria própria 

Em consonância com outros autores, o trabalho que desenvolvemos aponta para a 

importância da distribuição mais equitativa das posições ocupadas pelos professores, de modo 

que os conhecimentos e as experiências de cada um deles possam se constituir como recursos 

para a construção de oportunidades de aprendizagem docente (GLAZIER, 2009; RICKETTS, 

2017). 

Nas subseções abaixo, à título de conclusão desta dissertação, apresentamos alguns 

apontamentos referentes às contribuições do trabalho para a pesquisa sobre a formação de 

professores e o EnCI, discorremos acerca das possíveis implicações deste trabalho para os 

cursos de formação continuada e refletimos acerca das potencialidades, desafios e limitações 

associados aos referenciais teóricos e metodológicos que adotamos.  

7.1 Contribuições para a pesquisa 

Como apontamos em nossa revisão da literatura, muitos dos estudos no campo da 

formação de professores partem das abordagens de processo-produto e cognitivista para 

compreender a aprendizagem docente, concebida nas chaves das mudanças no comportamento 

e nas representações mentais dos professores, respectivamente (RUSS; SHERIN; SHERIN, 
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2016). De modo mais específico, mostramos que os trabalhos que têm como contexto cursos de 

formação que visam favorecer a adoção do EnCI frequentemente estudam fenômenos como as 

crenças, as concepções, o conhecimento, as orientações e a autoeficácia dos professores. Na 

mesma linha, como aponta Ricketts (2018), poucos pesquisadores investigaram o discurso dos 

professores buscando compreender como constroem oportunidades de aprendizagem. Assim, 

ainda que nos deparemos com uma vasta produção acadêmica sobre cursos de formação de 

professores em diferentes contextos, as interações entre tais professores não têm se constituído 

como foco privilegiado das análises. 

Dessa maneira, entendemos que o presente trabalho ajude a preencher, em algum nível, 

as lacunas tanto no âmbito mais amplo da formação de professores quanto nos contextos 

específicos do EnCI e das reformas curriculares. Entendemos que, a partir da descrição e análise 

do conjunto de eventos selecionados, lançamos luz para o que efetivamente ocorreu em um 

curso de formação continuada – uma dimensão por vezes esquecida em uma tradição de 

pesquisa voltada para medir resultados, impactos e identificar as melhores práticas de cursos 

de formação continuada “efetivos”. 

Similarmente, acreditamos ter contribuído para a literatura ao adotar uma concepção de 

professores como aprendizes e agentes, conforme defendemos em seção anterior deste trabalho. 

Embora talvez não tenhamos sido bem-sucedidos neste propósito ao longo de toda a dissertação, 

buscamos evitar reproduzir perspectivas de déficit em relação aos conhecimentos e práticas dos 

professores e procuramos valorizar o que foi possível de ser construído em cada grupo, mesmo 

quando tais construções iam na contramão das nossas próprias perspectivas sobre o EnCI. 

Não buscamos argumentar, com isso, que tudo vale nos cursos de formação de 

professores ou que não se possa ter objetivos formativos específicos, já que o importante é 

aquilo que os professores efetivamente constroem. O que defendemos, alinhados a Ray, 

McDonald e Stroupe (2021), é a necessidade de que as diferenças entre o que os professores 

demonstram ter aprendido e aquilo que se deseja que eles aprendam sejam interpretadas como 

apropriadas, considerando-se as trajetórias dos professores e os contextos formativos estudados. 

7.2 Reflexões acerca dos pressupostos teórico-metodológicos adotados 

Por meio da adoção de uma abordagem etnográfica calcada nos princípios e práticas da 

Etnografia Interacional (CASTANHEIRA et. al, 2001; GREEN; DIXON; ZAHARLIC, 2005), 

acreditamos ter sido possível adotar uma perspectiva mais êmica em nossas análises. Assim, 

pudemos evidenciar, por meio dos nossos dados, o que significa ser membro de cada grupo, 

que implica na adoção de determinadas posições, no exercício de certos direitos e deveres e no 
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acesso a tipos particulares de oportunidades de aprendizagem sobre o EnCI. Entendemos que, 

em nosso trabalho, a adoção de uma perspectiva contrastiva entre teorias distintas (abordagem 

sociocultural/situada e Etnografia Interacional, a partir do construto oportunidades de 

aprendizagem; e da teoria do posicionamento, a partir das noções de posição, direitos e deveres) 

nos permitiu revelar aspectos importantes sobre a vida desses grupos e a interpretar as 

oportunidades de aprendizagem construídas por meio das relações intertextuais e 

intercontextuais considerando-se as posições ocupadas pelos membros dos grupos. 

Calcados nos pressupostos da Etnografia Interacional (KELLY; GREEN, 2018), 

buscamos tornar transparente nosso processo de seleção de eventos para análise e de produção 

de dados. Além disso, procuramos representar os dados produzidos em diferentes níveis de 

escala analítica: mapas de eventos de cada encontro, mapas dos eventos selecionados (E3.3a), 

quadros de transcrições, linhas do tempo e tabelas. Ao fazê-lo, fomos capazes de estabelecer 

relações entre diferentes níveis de eventos (unidades de mensagem, unidades interacionais, 

sequências interacionais, fases de eventos e eventos) e, com isso, contrastar o que foi construído 

em cada grupo ao longo dos eventos, bem como dar visibilidade ao que havia em comum e 

diferente entre os três grupos estudados. Por meio desse processo, tentamos nos valer do 

princípio da relevância contrastiva, isto é, ao contrastar os três eventos do conjunto selecionado, 

objetivamos lançar luz sobre aspectos ordinários da vida dos grupos – como seus direitos e 

deveres negociados ao longo do evento – que poderíamos não ter sido capazes de enxergar 

senão por meio do contraste, a partir do qual aquilo que é êmico é desnaturalizado, tornando-se 

mais evidente (GREEN; DIXON; ZAHARLIC, 2005). 

7.3 Implicações para a formação de professores 

Não nos interessa, neste trabalho, adotar uma postura prescritiva em relação a como 

devem ser os programas de formação de professores, por entendemos que muitas decisões dessa 

natureza são dependentes dos mais diversos fatores contextuais. Entretanto, nossos resultados 

nos fazem levantar algumas questões acerca do trabalho em grupo na formação continuada. 

7.3.1. Equidade no trabalho em grupo 

Embora estejamos convencidos de que não há uma forma universal e mais adequada de 

se organizar os grupos de professores em formação continuada, entendemos ser possível refletir, 

à luz dos nossos dados, a respeito das oportunidades de aprendizagem que são favorecidas ou 

restringidas a partir de determinadas configurações em grupo.  

Conforme já discutimos em diferentes pontos dessa dissertação, no Grupo 2 
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observamos, de forma muito patente, diferenças de status associadas às posições bastantes 

dicotômicas adotadas pelos membros desse grupo. No Grupo 1, embora tenhamos observado a 

participação mais equitativa de vários professores, também notamos que alguns membros, 

como Rose, passam a maior parte do tempo em silêncio. Assim, acreditamos que, ao preparar 

um curso de formação continuada, os formadores se beneficiariam da reflexão acerca de 

algumas das questões que apresentamos a seguir. 

i. Quais as potencialidades e desafios associados às diferentes formas de 

organização de grupos?  

Se, por um lado, reconhecemos a importância da interação de um grupo ao longo do 

tempo para a aprendizagem, por outro, muitas vezes os grupos já possuem normas de 

participação, expectativas e responsabilidades bastante consolidadas. Dessa forma, ao se 

agruparem por afinidade com seus colegas de trabalho, por exemplo, os professores podem 

acabar reproduzindo tais formas de participação ao longo dos cursos de formação continuada. 

Assim, em casos em que há uma estrutura desigual de participação nesses grupos já 

consolidados, em que o discurso de alguns membros possui status mais relevante que outros, as 

oportunidades de aprendizagem podem ficar limitadas às perspectivas de um ou outro membro 

que silencia os demais. 

Ao entendermos, porém, que ser “quieto” e pouco participativo não são atributos dos 

professores em si, mas construções contextuais e interacionais, um professor que não encontra 

espaço para se manifestar com seus colegas de trabalho pode engendrar outras formas de 

participação ao ser colocado em um grupo com pessoas com as quais ele não possui finalidade. 

Isso, por sua vez, poderia permitir que esse professor se posicionasse de modo que seu discurso 

fosse utilizado para a construção de oportunidades de aprendizagem com os colegas. Por outro 

lado, o agrupamento de professores com pares que eles não conhecem pode gerar um efeito 

oposto, tornando-os desconfortáveis para expor suas perspectivas em um grupo que ainda está 

negociando suas normas expectativas, papéis e relações, direitos e deveres. 

Dessa forma, ressaltamos que as diferentes formas de agrupamento carregam desafios e 

potenciais, mas se desejamos construir ambientes de aprendizagem mais equitativos, em que 

todos os professores possam de fato ser corresponsáveis pela construção de conhecimentos, não 

podemos nos furtar de refletir sobre essas questões. Embora aqui tenhamos discutido um único 

ponto a título de exemplo – permitir que os professores formem grupos por afinidade/por 

conhecerem os colegas ou organizar os grupos de acordo com critérios estabelecidos pelos 

formadores – há outras questões que nos parecem dignas de reflexão, tais como o tamanho dos 

grupos e a opção por adotar ou não estratégias que envolvam a distribuição de papéis nos grupos 
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(como redator, escriba, controlador do tempo, facilitador etc.). 

ii. Como favorecer que a diversidade nos grupos seja utilizada como um recurso 

para a aprendizagem docente e não vista com um problema a ser resolvido? 

Independentemente das formas pelas quais um formador decida estruturar os grupos de 

professores, seus membros certamente serão heterogêneos em relação a diferentes aspectos, tais 

como a formação inicial e continuada, nível escolar para o qual ministra aula, tempo de 

docência, perfil profissional, conhecimento sobre o tema em questão, entre outros aspectos tais 

como gênero, raça e orientação sexual. Entendemos que essas diferenças criem perspectivas 

particulares de ver e agir no mundo que, portanto, podem ser utilizadas como recursos para a 

construção de oportunidades de aprendizagem mais diversas. 

Entretanto, tais diferenças são frequentemente tomadas como um problema quando os 

formadores posicionam os professores em formação como docentes mais ou menos 

competentes, com mais ou menos facilidade em aprender, mais ou menos problemáticos, 

hierarquizando-os em funções de suas características. Novamente, em contextos de formações 

de Ciências nas quais há agrupamentos mistos de professores dos anos iniciais e dos anos finais, 

os professores dos anos iniciais, em geral pedagogos, podem ser posicionados (e também se 

posicionar) como menos competentes neste campo disciplinar. Isso pode fazer com que 

assumam um papel mais passivo, de quem participa da formação para adquirir conhecimentos 

e não para construí-los coletivamente. O desafio dos formadores, portanto, consiste em forjar 

estratégias para transformar o posicionamento desses professores, negociando direitos e deveres 

que permitam que seus saberes e práticas sejam recursos intelectuais para o grupo (COHEN; 

LOTAN, 2014).  

iii. Como observar o trabalho dos grupos ao longo do(s) encontro(s), engendrando 

estratégias para favorecer a participação equitativa de todos os membros? 

Outro aspecto que se mostra importante é a observação das interações ao longo dos 

momentos em trabalho em grupo durante os cursos de formação continuada. Entendemos que, 

pela dinâmica dos cursos, muitas vezes esses momentos são utilizados pelos formadores para 

resolver outras demandas, como tirar dúvidas burocráticas dos professores a respeito de 

presença no curso, certificação, pontuação etc. Além disso, quando eles se dirigem aos grupos, 

em geral isso ocorre com o objetivo de tirar dúvidas ou de verificar se precisam de alguma 

ajuda. Entretanto, para favorecer a promoção da equidade no trabalho em grupo – e, com isso, 

propiciar que os professores possam ter acesso a uma variedade de oportunidades de 

aprendizagem –, torna-se imperativo conhecer as dinâmicas de interação entre os grupos. 

Entendemos, porém, que sejam muitos os desafios dessa observação quando há poucos 
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ou apenas um formador para uma quantidade grande de professores e grupos. Entretanto, alguns 

pontos podem ser mais facilmente observáveis e trabalhados mesmo nas interações com toda a 

turma. Nos momentos de socialização das discussões em pequenos grupos, por exemplo, ao 

perceber que é sempre um mesmo professor que cumpre a função de comunicar as conclusões 

do grupo, o formador pode intencionalmente solicitar que outro membro assuma esse papel. 

Ou, de modo a prevenir tais situações, estabelecer com a turma o combinado que, a cada 

encontro, esse papel deve ser exercido por um membro diferente do grupo. 

Ressaltamos mais uma vez que esses três pontos são questões em aberto e que há, ainda, 

outras reflexões necessárias no que concerne à promoção da equidade no trabalho em grupo 

que não foram discutidas aqui. O que queremos pontuar, ao tecer tais considerações, é a 

importância das ações dos formadores de professores no sentido de possibilitar a construção de 

ambientes de aprendizagem equitativos. Para que isso se efetive, porém, esse tópico também 

precisa alvo da formação dos formadores, uma vez que a observação das diferenças de status e 

participação requer, antes de tudo, um treinamento do olhar e um estranhamento frente ao que 

pode parecer, em muitos casos, natural. 

7.3.2 O compartilhamento de saberes, práticas e formas de construção de conhecimento 

Como revelam os resultados de nossa primeira questão de pesquisa, cada grupo 

construiu oportunidades de aprendizagem ancorando-se em relações intertextuais e 

intercontextuais distintas. Isso, por sua vez, levou-os a construção de diferentes conhecimentos 

e a tomar decisões diferentes sobre o que conta como EnCI e, mais especificamente, fases do 

EnCI. No momento de socialização das discussões com toda a classe, porém, esse processo não 

se faz visível no discurso dos professores, que não mencionam os critérios utilizados na 

classificação dos grupos ou narram o processo de negociação pelos quais seus grupos passaram. 

Em consequência disso, os pares e os próprios formadores não são introduzidos às diferentes 

formas de construção de conhecimento em cada grupo. 

Em nossos dados, por exemplo, não temos evidências de que os formadores e os outros 

professores tenham conhecimento que somente o Grupo 1 utilizou o documento curricular como 

fonte de conhecimento, ou que no Grupo 2 as decisões eram tomadas tendo como base a própria 

experiência de sala de aula dos professores. Não se trata, evidentemente, de propor um 

momento no qual sejam avaliadas ou julgadas as fontes de conhecimento tomadas pelos 

professores, mas de permitir que todos os grupos conheçam a multiplicidade de formas pelas 

quais uma mesma tarefa formativa pode ser realizada pelos grupos, abrindo possibilidades para 

que eles adotem novas práticas de construção de conhecimento em eventos futuros, utilizando 
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a experiência dos colegas como um recurso para a aprendizagem. 

Em alguns contextos, portanto, pode ser interessante que os formadores de professores 

solicitem, que os professores comuniquem como o grupo chegou às conclusões, de que modo 

resolveu dissensos e quais fontes de conhecimento utilizou. Dessa forma, as práticas de um 

grupo – por vezes invisíveis para eles mesmo, porque tácitas – podem se tornar visíveis para 

toda a comunidade que participa da formação.  

7.4 Ponderações acerca do que nossos dados tornam (ou não) visível 

Dado nosso interesse em contrastar as oportunidades de aprendizagem sobre o EnCI 

construídas por três grupos de professores, nossa análise concentrou-se, sobretudo na primeira 

questão de pesquisa, em um único conjunto de eventos. Dessa forma, apesar de termos sido 

capazes de evidenciar as diferenças em cada grupo no que concerne ao modo pelo qual relações 

intertextuais e intercontextuais foram propostas e reconhecidas nos eventos em questão, não 

fomos capazes de buscar possíveis consequências sociais em outros eventos ao longo do curso 

de formação. 

Desse modo, é necessário ponderar que nossas conclusões estão restritas ao que ocorreu 

nesses eventos e reconhecer que as relações intertextuais e intercontextuais propostas podem 

ter gerado outras consequências sociais que não fomos capazes de capturar. Da mesma forma, 

os eventos analisados podem ter sido evocados como memórias coletivas em outros eventos 

nos encontros seguintes, gerando novas oportunidades de aprendizagem que escaparam de 

nossa análise. 

Igualmente, apesar de, na análise dos dados da segunda questão de pesquisa, termos 

recorrido a outros eventos além daqueles que analisamos mais detidamente, esse movimento se 

deu sempre no sentido de buscar o que permaneceu igual ou diferente em relação a um 

determinado aspecto do posicionamento dos professores, mas sempre tendo como referência o 

que observamos nos eventos-âncora. Assim, nossa análise também não capturou outros 

aspectos do posicionamento dos professores em todos esses eventos, o que requereria uma 

análise mais aprofundada das ações e reações dos professores em cada um deles. 

Apesar disso, não entendemos que essas sejam falhas deste estudo, mas decorrências de 

nossa opção por tornar visíveis as diferenças entre os grupos nestes eventos em detrimento de 

realizar análises temporais mais extensas. Alternativamente, ao privilegiar as análises 

temporais, dificilmente teríamos conseguido analisar mais de um grupo, considerando os 

esforços necessários na seleção, transcrição, análise e produção de descrição de diferentes 

eventos. Dado nosso interesse pelo contraste entre as interações dos demais grupos, portanto, 
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consideramos adequado nosso investimento nos eventos selecionados. 

Outra ponderação diz respeito aos limites relacionados à análise e interpretação dos 

dados. Embora, ao longo do período desse mestrado, tenhamos adquirido grande familiaridade 

com os eventos deste curso de formação, seja pela nossa participação em campo, pelas diversas 

vezes em que retornamos aos registros audiovisuais e anotações em caderno de campo ou 

mesmo pelas análises e discussões que realizamos nesses desses três anos, reconhecemos que 

o que oferecemos aqui são interpretações possíveis a respeito do que ocorreu nestes eventos. 

Embora sejam interpretações ancoradas nas interações que observamos e em nossos referenciais 

teórico-metodológicos, não desejamos reivindicar um status de verdade ou afirmar que não 

possa haver explicações alternativas. 

Apesar de termos buscado realizar uma análise cuidadosa dos dados e, neste processo, 

aprender o que significa ser um membro de cada um desses grupos, é também necessário 

reconhecer os limites da nossa posição de observador participante. Dessa maneira, é possível 

que não tenhamos reconhecido relações intercontextuais ou intertextuais mais implícitas, que 

requereriam certo conhecimento sobre a vida desses grupos que não fomos capazes de 

desenvolver. Ou, ainda, podemos não ter capturado, neste momento, algum aspecto mais sutil 

em relação ao posicionamento dos professores. 

Ao tecermos tais considerações, não desejamos diminuir o esforço que empregamos ou 

o rigor que procuramos adotar, mas reconhecer, como Bloome et. al (2009), que a análise aqui 

apresentada representa apenas o ponto em que paramos para consolidar o que aprendemos, mas 

pode ser revisitada e expandida em atenção aos pontos aqui levantados. 

7.5 Limitações relacionadas aos registros audiovisuais e aos questionários 

Reconhecemos que algumas limitações desse estudo estão associadas aos registros 

audiovisuais obtidos. Em primeiro lugar, devido às restrições impostas pelas instalações físicas 

do salão em que se realizou o curso de formação analisado, a posição das câmeras não permitia 

que gravássemos todos os integrantes dos grupos ao mesmo tempo. Assim, entendemos que 

muitas informações importantes não foram capturadas, tais como os gestos, as expressões 

faciais e a orientação física dos professores em relação uns aos outros e aos objetos com os 

quais interagiram.  

Além disso, como a coleta desses registros audiovisuais foi realizada por um único 

pesquisador, a logística de ligar todos os equipamentos quando uma atividade em grupo se 

iniciava demandava tempo. Assim, os vídeos que obtivemos frequentemente iniciam-se alguns 

segundos ou minutos após o início da discussão nos grupos, o que pode ter limitado nosso 
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acesso a informações importantes, como, por exemplo, combinados que os grupos realizam a 

respeito da divisão dos papéis nos momentos iniciais de um evento – como quem registra as 

discussões, quem fica responsável por comunicá-las etc.  

Ressaltamos, também, nossa dificuldade em obter o retorno dos questionários de perfil 

que os participantes receberam por e-mail ao fim do curso. Por termos tido a devolutiva de 

pouquíssimos questionários preenchidos, optamos por não incluir essas informações na 

descrição do contexto do estudo. Entretanto, entendemos que muitas informações do 

questionário, como dados mais detalhados sobre a escolaridade dos professores, sua formação 

inicial e continuada, histórico participação em outros cursos na DRE, familiaridade como o 

EnCI, entre outros, poderiam ter iluminado as análises apresentadas, abrindo novas 

possibilidades interpretativas. 

 Entretanto, essa limitação foi parcialmente contornada por termos mantido um registro 

em caderno de campo de todos os encontros, incluindo os diálogos informais com os 

formadores e professores, bem como por termos assistido repetidas vezes diversos eventos dos 

quais os professores participaram, mesmo aqueles que não foram alvo direto de nossa análise. 

Além disso, por termos os registros audiovisuais dos cursos de formação realizados no primeiro 

semestre de 2018 e no primeiro semestre de 2019, pudemos consultá-los para verificar quais 

professores participaram de outros cursos de formação. Assim, conseguimos extrair desses 

recursos algumas das informações que apresentamos ao longo do trabalho, como aquelas 

referentes à familiaridade dos professores com o EnCI e ao uso dos Cadernos da Cidade nas 

escolas. 

7.6 Direções futuras para a pesquisa acadêmica 

Na introdução desta dissertação, recordamos que, há mais de duas décadas, Keys e 

Bryan (2001) recomendaram que as pesquisas sobre a formação dos professores e o EnCI 

tomassem quatro direções, analisando (i) as concepções dos professores sobre o EnCI; (ii) a 

base de conhecimentos docentes necessária para a implementação do EnCI; (iii) as práticas 

investigativas realizadas pelos professores e (iv) a aprendizagem dos alunos por meio dessa 

abordagem didática. Com base nas discussões apresentadas, concluímos esse trabalho 

apontando uma quinta direção para a pesquisa acadêmica neste campo, qual seja, (v) a 

construção de oportunidades de aprendizagem docente nos cursos de formação inicial e 

continuada. 

Acreditamos que futuros estudos nessa direção possam ampliar nosso entendimento 

acerca de muitos dos aspectos que buscamos explorar neste trabalho: as relações entre o 
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posicionamento dos professores e a construção de oportunidades de aprendizagem; o que é 

possível de se conhecer sobre essa abordagem didática a partir do estabelecimento de diferentes 

relações contextuais e intertextuais; e de que forma as dinâmicas de interações em pequenos 

grupos favorecem ou restringem a construção de ambientes de aprendizagem equitativos. 

Finalmente, considerando que a formação de formadores é uma área de pesquisa ainda 

pouco explorada no Ensino de Ciências (LUFT; HEWSON, 2014), recomendamos que novas 

pesquisas sejam conduzidas buscando compreender de que modo os formadores de professores 

constroem oportunidades de aprendizagem sobre o EnCI e quais as consequências delas nos 

cursos de formação que ministram.
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APÊNDICE A – MAPA DO ENCONTRO 1 

Encontro 1  

19/09/2018 

Vídeo 
Marcação do 

tempo  
Evento Descrição resumida do evento 

V1 00:00-01:44 

EV1.1 

Apresentação 

do curso  

Os professores presentes são recebidos 

pelos formadores Ruth e Saulo, que se 

apresentam e propõem alguns combinados. 

V1 01:44-43:40 

EV1.2 

Explicação 

sobre o Ensino 

por 

Investigação e 

o Currículo da 

Cidade 

A formadora Ruth exibe um vídeo e, a partir 

dele, discorre sobre o Ensino por 

Investigação, relacionando-o com os 

componentes do Currículo da Cidade de 

Ciências Naturais: eixos da alfabetização 

científica, objetos de aprendizagem, 

objetivos de desenvolvimento sustentável, 

práticas científicas, entre outros.  

V1/V2 
43:40-59:52 

00:00-03:10 

EV1.3 

Atividade da 

caixa preta 

Após ouvirem a orientação do formador 

Saulo, os professores realizam a atividade 

da “Caixa Preta”, procurando adivinhar o 

que está dentro das caixas distribuídas sem 

abri-las. Os grupos trocam as caixas ao 

longo da atividade. 

V2 03:10-08:40 

EV1.4 

Discussão 

sobre 

atividade da 

caixa preta e 

exposição 

sobre o Ciclo 

Investigativo 

Os grupos apresentam, um a um, seus 

palpites sobre o conteúdo das caixas e 

explicam o que fizeram para chegar a essas 

conclusões. Nem todos os grupos tiveram a 

oportunidade de socializar suas conclusões 

neste evento. 

V2 08:40-16:35 

EV1.5 

Exposição 

sobre o Ciclo 

Investigativo 

Os professores ouvem a explicação do 

formador Saulo sobre o Ciclo 

Investigativo. Ao longo da apresentação, 

Saulo relaciona cada uma das fases à 

atividade que da caixa preta realizada pelos 

professores. Em seguida, ele lê as 

definições das fases contida no Currículo 

da Cidade. 

V2 16:35-28:37 INTERVALO 

V2 28:35-34:41 

EV1.6 

Exibição de 

vídeo de 

crianças 

realizando a 

atividade da 

Caixa Preta 

Os professores assistem à exibição de um 

vídeo de uma EMEI da DRE, que mostra 

crianças realizando a mesma atividade da 

caixa preta e registrando suas hipóteses na 

forma de desenhos. Após o fim do vídeo, 

Saulo compartilha como adaptou essa 

atividade para alunos cegos, utilizando 

sacos nos quais eles poderiam colocar as 

mãos. 

V2/V3 34:41-59:59  Os professores assistem à explicação de 



 

 

 

00:00-09:50 EV1.7 

Atividade de 

microscopia 

com laser 

Saulo, que propõe uma atividade de 

observação de microrganismos (neste caso, 

Paramecium sp.) utilizando-se uma 

seringa, um laser e uma folha de papel para 

projeção da imagem. Os professores 

recebem um protocolo de atividade para 

ser realizada e Saulo pedem que o analisem 

criticamente enquanto participam da 

atividade, pensando no que pode ser 

melhorado. Em seguida, Saulo distribui 

lasers, seringas e potes para colocarem 

água. Os grupos discutem se é possível 

observar microrganismos somente com a 

água da torneira, e alguns professores 

decidem sujas as mãos e colocá-las na 

água. Os professores realizam a atividade 

enquanto Ruth e Saulo circulam pelas 

mesas, oferecendo ajuda. Nota-se uma 

diversidade de estratégias ao longo da 

observação. 

V3 09-50:20:17 

EV1.8 

Discussão 

sobre a 

atividade de 

microscopia 

com laser 

Os professores participam da discussão 

mediada por Saulo, que questiona o que 

poderia ser mudado na atividade ou 

reescrito no protocolo. Lígia sugere que o 

comando ‘Anote o que você viu’ é muito 

genérico e Danilo sugere substituir as 

anotações por desenhos dos seres vivos 

observados. Outra professora sugere fazer 

uma cultura de bactérias com a mão dos 

alunos, e Leandro diz que as bactérias só 

podem ser vistas em microscópios com 

lente de imersão. Saulo explica que uma 

alternativa é utilizar placas de Petri com 

meios de cultura para observar colônias de 

bactérias. Ruth pede a Leandro que elabore 

um protocolo de atividade  

V3 21:17-24:45 

EV1.9 

Encerramento 

do encontro 

Ruth pede que os professores tragam 

alguns itens para a próxima aula, como 

potes de maionese vazios. Em seguida, lê o 

texto “Carta de um sobrevivente” e 

discorre sobre o papel do professor e sua 

capacidade da transformar os alunos. Ruth 
agradece a presença de todos e se despede. 

O encontro termina com aplausos dos 

professores participantes. 
 



 

 

 

APÊNDICE B – MAPA DO ENCONTRO 2 

Encontro 2 

26/09/2018 

Vídeo 
Marcação do 

tempo 
Evento Descrição resumida do evento 

V1 00:00-12:20 

EV2.1 

Apresentação 

do encontro  

Os professores acompanham a 

apresentação de Ruth, que inicia o 

encontro explicando sobre o foco que se 

dá ao EnCI no Currículo da Cidade. Em 

seguida, Ruth questiona se os professores 

trouxeram os materiais solicitados no 

encontro anterior e projeta fotos das 

atividades realizadas no primeiro 

encontro. Ruth abre o encontro com uma 

citação de “Amor líquido”, de Zygmunt 

Bauman. Continua suas reflexões apoiada 

no conceito de amor mundi, de Hannah 

Arendt, estabelece uma relação com os 

Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento e apresenta os objetivos 

do encontro. Fechando o momento inicial, 

lê o texto “A educação, a felicidade e o 

sonho”, de Rubem Alves, e estabelece 

relações com a importância da 

criatividade.  

V1 12:20-36:25 

EV2.2 

Atividade das 

dez perguntas 

Cada grupo de professores recebe de Ruth 

e Saulo uma cartolina com uma pergunta 

de cunho investigativo, que deve ser 

respondida por eles com base nos 

conhecimentos que possuem. Os grupos 

discutem entre si e escrevem/desenham na 

cartolina as respostas encontradas. 

V1 36:25-57:35 

 

EV2.3 

Discussão sobre 

atividade das 

dez perguntas 

Ruth explica que as questões entregues 

aos grupos foram retiradas e uma 

plataforma de divulgação científica e 

idealizadas para serem trabalhadas com os 

anos iniciais. Ruth distribui a palavra para 

os diferentes grupos, que tem 

oportunidade de socializar as discussões 

realizadas. Ao longo desse momento de 

socialização, Ruth se refere às respostas 

dos grupos como sendo hipóteses. Ruth 

explica, ainda, que o levantamento de 

hipóteses pode ser feita em qualquer 

idade, e que para os alunos do primeiro 

ano do ensino fundamental é possível 

fazê-lo oralmente ou por meio de 

desenhos. Ruth reforça a importância do 

levantamento de hipóteses como um 



 

 

 

momento de intervenção do professor, que 

pode expandir o repertório dos alunos. Em 

seguida, Ruth explica aos professores 

como as fases do Ciclo Investigativo estão 

presentes na atividade realizada pelos 

grupos. 

V1/V2 
57:35-1:00:01 

00:00- 

EV2.4 

Exibição e 

discussão de 

vídeo 

Ruth exibe o vídeo “É ovo de que?”, com 

aproximadamente dez minutos de 

duração, que mostra a realização de uma 

proposta investigativa em uma EMEI. 

Após a exibição, Ruth estabelece uma 

relação entre a investigação realizada 

pelas crianças do vídeo e o Ciclo 

Investigativo, apontando que, neste 

exemplo, há vários processos e ciclos 

investigativos e reforçando que não é 

necessário seguir o Ciclo Investigativo 

como uma sequência linear, uma vez que 

ele é utilizado para organizar a 

intervenção do professor e não as ações 

dos alunos. 

V2 10:00-26:06 INTERVALO 

V2 26:06-36:00 

EV2.5 

Explicação 

sobre cultura de 

microrganismos 

A partir de uma demanda dos 

professores, Saulo esclarece dúvidas a 

respeito da atividade de cultura de 

microrganismos realizada no primeiro 

encontro e explica como devem preparar 

uma cultura para observação de 

microrganismos. 

V2/V3 
36:00-1:00:06 

00:00-06:33 

EV2.6 

Atividade 

investigativa 

(detetive) 

Saulo explica aos professores que eles 

irão realizar uma atividade investigativa 

com estilo de jogo de detetive, no qual os 

grupos devem solucionar um caso, 

apontando um culpado entre suspeitos. 

Antes disso, ele relembra os conceitos de 

cariótipo e cromossomos e explica sobre 

os cromossomos sexuais. Em seguida, 

inicia a atividade a partir da leitura de 

uma história que contextualiza o caso que 

será trabalhado. Após a leitura, cada um 

dos grupos recebe pistas diferentes para 

ajudá-los a solucionar o caso. Nesse 
momento, os professores passam a 

circular entre os grupos e a tirar fotos das 

diferentes pistas. Depois de algum tempo, 

Saulo entrega novas pistas e sonda os 

professores a respeito de qual suspeito 

eles acham que é o culpado e oferece 

informações sobre o local do crime. Após 

alguns minutos, oferece novas 



 

 

 

informações e avisa aos professores que 

todos os dados fornecidos ajudam a 

encontrar os suspeitos; não há nada para 

atrapalhá-los. Os grupos continuam a 

trabalhar na resolução do caso. 

V3 06:33-28:00 

EV2.7 

Discussão da 

atividade 

investigativa 

(detetive) 

Os grupos socializam os caminhos que 

percorreram na investigação e apontam 

suas conclusões, caso haja. Após a fala de 

alguns dos grupos, Saulo explica a 

resolução do caso. Ele compartilha suas 

experiências aplicando essa atividade 

para seus alunos dos anos finais, 

comentando que costuma avaliá-la por 

meio de um texto argumentativo. Saulo 

reforça a importância da argumentação e 

do registro, que, segundo ele, são práticas 

que às vezes ficam em segundo plano nas 

aulas de ciências. Finalizando a 

discussão, Saulo relaciona a atividade 

realizada pelos professores com o Ciclo 

Investigativo. 

V3 28:42-45:49 

EV2.8 

Coleta de folhas 

no jardim para 

cultura de 

microrganismos 

Saulo explica como fazer culturas de 

microrganismos. Em seguida, os 

professores vão ao jardim do prédio para 

coletar folhas, terra e cascas de árvores 

para acrescentar nos potes com água. Os 

grupos retornam às mesas e começam a 

montar as culturas, e Saulo passa por 

cada um deles. Ruth e Saulo orientam os 

professores a colocarem três grãos de 

arroz nas culturas e a tamparem com um 

pano de prato. Ao fim, pedem que tragam 

as culturas na próxima semana. 

V3 45:46-51:00 

 

EV2.9 

Sistematização 

e encerramento 

do encontro 

Ruth procede ao fechamento do encontro 

por meio de uma sistematização, na qual 

retoma o Ciclo Investigativo, reforçando 

seu caráter não linear. Ruth explica que 

no próximo encontro isso será analisado 

pelos professores nas sequências 

didáticas dos Cadernos da Cidade. Ruth 

pede que os professores não se esqueçam 

de trazer as culturas de microrganismos e 

Saulo pede que os professores tragam 

webcams que não estejam mais em uso, 

que podem ser encontradas nas escolas. 

Ruth encerra com a leitura de um 

pequeno trecho de Rubem Alves. O 

encontro termina com aplausos dos 

professores participantes. 

  



 

 

 

APÊNDICE C – MAPA DO ENCONTRO 3 

Encontro 3 

26/09/2018 

Vídeo 
Marcação do 

tempo  
Evento Descrição resumida do evento 

V1 00:00-20:45 

EV3.1 

Explicação 

sobre 

microscopia 

Saulo inicia o encontro com uma 

explicação sobre os microscópios feitos a 

partir de webcam. Ele também esclarece 

que as atividades de microscopia e de 

análise de sequências didáticas 

investigativas serão feitas 

simultaneamente, já que só há dois 

microscópios ópticos à disposição. Saulo 

explica aos professores sobre as partes de 

um microscópio óptico e dá instruções a 

respeito de seu uso. Em seguida, explica o 

funcionamento dos microscópios caseiros 

e o papel da webcam em sua montagem. 

V1 20:45-30:50 

EV3.2 

Apresentação 

do encontro 

Em sua fala inicial, Ruth recorda que os 

professores deverão elaborar uma 

sequência didática investigativa para 

apresentar no último encontro. Ela 

esclarece que o foco desse encontro será 

nas sequências didáticas. Em seguida, lê 

um trecho de um texto de Piaget e 

estabelece relações com o EnCI. Ruth 

define o que se entende por sequência 

didática e explica que todo o material dos 

Cadernos da Cidade foi elaborado nessa 

lógica. Ela também reforça que não é 

possível compreender as sequências 

didáticas desse material sem se conhecer o 

Ciclo Investigativo e esclarece que é isso 

que farão no encontro de hoje. 

V1-

V4 

30:50-45:03 

00:00-45:03 

00:00-09:39 

00:00-02:21 

 

EV3.3a 

Análise de 

sequências 

didáticas 

investigativas 

do Currículo da 

Cidade 

 

Ruth explica aos grupos que cada um deles 

receberá uma unidade (sequência didática) 

dos Cadernos da Cidade para analisar com 

o objetivo de identificar as fases do Ciclo 

Investigativo. Em seguida, entrega uma 

cópia do Ciclo Investigativo e um 

exemplar do Caderno da Cidade aos 

grupos, atribuindo a cada um deles uma 

sequência didática diferente para análise. 

Durante a realização da tarefa, que ocorre 

enquanto alguns grupos se revezam na 

observação das culturas de 

microrganismos ao microscópio, Ruth 

interrompe os professores para oferecer 

uma explicação geral reforçando o caráter 



 

 

 

não linear do Ciclo Investigativo e a 

importância de se ampliar o repertório dos 

alunos ao se levantar os conhecimentos 

prévios. 

EV3.3b 

Observação de 

culturas de 

microrganismos 

ao microscópio 

 

Concomitantemente à atividade de análise 

de sequências didáticas investigativas do 

Caderno da Cidade, alguns grupos 

realizam a observação das culturas de 

microrganismos cultivadas ao longo da 

semana. Saulo ajuda os professores a 

utilizar o microscópio e a identificar os 

grupos de seres vivos presentes nas 

amostras. Um dos microscópios ópticos 

estava conectado à uma TV, de modo que 

todos os professores pudessem ver o que 

estava ocorrendo. O intervalo deste 

encontro aconteceu ao longo deste evento, 

com cada um dos grupos gerenciando o 

tempo que disporiam para as duas 

atividades (EV3.3a e EV3.3b) e para o 

intervalo. 

V4-

V5 

02:21-36:02 

00:00-11:24 

 

EV3.4 

Discussão 

sobre a análise 

de sequências 

investigativas 

Os grupos socializam as discussões 

realizadas a respeito das sequências 

didáticas analisadas. De modo geral, um 

professor de cada grupo ficou responsável 

por narrar as atividades analisadas pelo 

grupo e relacioná-las com as fases do 

Ciclo Investigativo. Durante esse 

momento, também houve discussões a 

respeito da quantidade de tempo 

necessária para se realizar as atividades 

propostas. 

V5 11:24-19:10 

EV3.4 

Explicação 

sobre as 

sequências 

didáticas  

Ruth explica aos grupos a respeito das 

sequências didáticas que devem ser 

elaboradas pelos grupos para serem 

apresentadas no último encontro, que 

devem ser organizadas a partir do Ciclo 

Investigativo. Ela pede que os grupos 

utilizem os momentos iniciais do encontro 

para escolher os temas da sequência 

didática e para que os grupos organizem 

as dinâmicas de trabalho. Ruth distribui 

aos professores a ferramenta DEEnCI 

(CARDOSO; SCARPA, 2018) para 

verificar se as atividades elaboradas por 

eles estão de acordo com a proposta do 

EnCI.  

V5 19:10-21:00 

EV3.5 

Encerramento 

do encontro 

Ruth encerra o encontro com a leitura de 

um poema da Cora Coralina. A partir 

dessa leitura, Ruth pede que os 



 

 

 

professores escolham fazer as sequências 

didáticas da melhor forma possível, mas 

diz compreender que é a primeira vez que 

eles estão tendo essa experiência e que 

eles trabalham o dia todo. Ruth reforça 

para que escolham o tema e tragam 

materiais que os ajudem a elaborar a 

sequência didática em grupo, no próximo 

encontro. Ela agradece a presença dos 

professores e de despede.  

  



 

 

 

APÊNDICE D – MAPA DO ENCONTRO 4 

Encontro 4 

10/10/2018 

Vídeo 
Marcação do 

tempo  
Evento Descrição resumida do evento 

V1 00:00-14:30 

EV4.1 

Apresentação 

do encontro 

Ruth inicia o encontro projetando um QR 

Code para que os professores que 

desejarem possam baixar o livreto com os 

Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável, que ainda não havia chegado 

em sua versão física em todas as unidades. 

Ruth recorda o encontro anterior, 

mostrando algumas fotos dos professores 

utilizando o microscópio. Em seguida, lê 

uma frase de Nietzsche para iniciar o 

encontro. Ruth explica que o foco desse 

encontro são as práticas científicas dentro 

do contexto das sequências didáticas. Em 

seguida, lê uma frase de Zygmunt Bauman 

e a relaciona com uma discussão sobre a 

identidade dos professores dessa DRE. 

Ruth finaliza a abertura do encontro 

discutindo com os professores as próximas 

formações a serem oferecidas. 

V1 14:30-24:15 

EV4.2 

Explicação 

sobre os 

elementos do 

Currículo da 

Cidade e o 

EnCI 

Ruth inicia uma explicação sobre as 

práticas científicas e os professores ouvem 

em silêncio. Durante a explicação, Ruth 

recorda o evento EV2.4, utilizando o vídeo 

que os professores assistiram para discutir 

o levantamento de hipóteses, o tratamento 

de dados e a proposta de trabalho. Ruth 

também recorda o Ciclo Investigativo, 

enfatizando novamente a não linearidade 

entre suas fases, e a ferramenta DEEnCI, 

entregue aos professores no EV3.5.  

V1 24:15-39:20 

EV4.3 

Discussão 

sobre os graus 

de liberdade 

Ruth inicia uma explicação a respeito dos 

graus de liberdade em sequências didáticas 

investigativas. Novamente, Ruth retoma o 

EV2.4 e pergunta aos professores em qual 

grau eles classificariam a investigação 

realizada pelos alunos da EMEI. 

Destoando do que ocorreu em momentos 

com toda a classe ao longo dos encontros, 

este evento gera uma discussão acalorada, 

permeada por dúvidas de comentários de 

professores de diferentes grupos e, 

mediante demanda da formadora Ruth, 

também do pesquisador que coletava os 

dados (Lucas).  



 

 

 

V1 39:20-46:35 

EV4.4 

Explicação 

sobre o disco 

dinâmico 

Ruth explica aos professores o disco 

dinâmico, estrutura que organiza os 

diferentes elementos do Currículo da 

Cidade do componente de Ciências da 

Natureza. Ao longo da explicação, Ruth 

reforça aos professores que o Caderno do 

Professor se encontra no SGP em PDF e 

pode ser acessado por todos eles. Ruth 

distribui aos grupos a Unidade 2 do 

Caderno da Cidade do 1º ano, que eles 

utilizarão para a identificação dos 

elementos do disco dinâmico. Após a 

distribuição, ela oferece uma explicação a 

respeito do que deve ser feito por eles, 

passando por cada um dos elementos que 

compõem o disco e relacionando-os com a 

elaboração da sequência didática que está 

sendo elaborada pelos grupos. 

V1/V2 
46:35-01:01:26 

00:00-06:40 

EV4.3 

Análise 

coletiva de 

sequência 

didática 

Saulo apresenta os professores uma 

sequência didática do Caderno da Cidade 

do 7º ano, cuja pergunta norteadora é “O 

que movimenta os seres vivos no meio?”. 

Em sua explicação, Saulo comenta as 

diferentes atividades dessa unidade, 

explicitando a relação delas com os 

elementos do disco dinâmico. Ele distribui 

a atividade 3 aos professores, que trata de 

microrganismos. Saulo exibe alguns 

vídeos sobre a locomoção de 

microrganismos e dá exemplos de 

perguntas que os professores poderiam 

estimular a curiosidade dos alunos.   

V2 06:40-22:00 

EV4.4 

Análise de 

atividade 3 em 

pequenos 

grupos 

Os professores começam a analisar a 

atividade 3, distribuída a eles, com o 

propósito de identificar nela os elementos 

do disco dinâmico. Enquanto os grupos 

realizam as atividades, Ruth e Saulo 

circulam tirando dúvidas a respeito dessa 

atividade, mas também das sequências 

didáticas que estão sendo elaboradas.  

V2 22:00-26:18 

EV4.5 

Discussão da 

atividade 3 em 

pequenos 

grupos 

Saulo faz algumas perguntas sobre a 

classificação feita pelos grupos, para que 

eles possam socializar as discussões 

realizadas. Ele reforça que não há 

problema que os professores tenham feito 

classificações diferentes das que se 

encontram no Caderno do Professor, pois 

é possível dar ênfases diferentes a uma 

mesma atividade. 

V2 26:18-38:02 INTERVALO 



 

 

 

V2 38:02 

EV4.6 

Atividade 

prática de 

montagem 

microscópio de 

garrafa PET  

Saulo expõe os professores sobre a 

montagem de um microscópio de garrafa 

PET feito com lente de drive de CD ou 

DVD. Uma das professoras se voluntaria 

para observar uma preparação no 

microscópio. 

V2-

V3 

53:10-57:45 

00:00-32:33 

EV4.7 

Elaboração da 

sequência 

didática em 

grupos 

Ruth pede que os professores se 

organizem para elaborar a sequência 

didática em grupo, começando pelo tema 

e pelos objetivos. Recorda que é uma 

construção conjunta e que não há 

problema em consultar os colegas de 

outros grupos. Ruth pede que os 

professores se atentem às orientações 

contidas na pauta e solicita que se 

recordem da DEEnCI. Durante o 

momento de trabalho em grupo, Ruth e 

Saulo circulam pelas mesas atendendo as 

demandas dos professores. 

V3 32:33- 

EV4.8 

Encerramento 

do encontro 

Ruth encerra o encontro solicitando mais 

uma vez que os professores tragam as 

webcams utilizadas que podem ser 

encontradas nas unidades escolares, para 

que realizem a atividade de montagem do 

microscópio. Ao fim, traz uma fala de 

Malala em um de seus discursos, e a partir 

disso homenageia os professores pelo dia 

dos professores e se despede. 

  



 

 

 

APÊNDICE E – MAPA DO ENCONTRO 5 

Encontro 5 

17/11/2018 

Vídeo 
Marcação do 

tempo  
Evento Descrição resumida do evento 

V1 00:00-09:27 

EV5.1 

Apresentação 

do encontro 

Ruth inicia o encontro retomando o que foi 

visto no encontro anterior, recuperando as 

práticas científicas e o Ciclo Investigativo. 

Ela estabelece uma relação entre um texto 

de Rubem Alves e a alfabetização 

científica. Em seguida, explica que o 

objetivo do encontro de hoje é 

compreender que nem todo experimento é 

investigativo. Ruth lê um excerto de Carl 

Sagan sobre o maravilhamento com a 

Ciência e reforça a importância de se 

aproveitar os momentos em que os alunos 

se encantam com a Ciência. Por fim, 

retoma o objetivo do encontro e a quem já 

está familiarizado com a distinção entre 

atividades experimentais e investigativas 

por ter feito outros cursos, que tenha 

paciência e ajude os colegas. 

V1 09:27-26:26 

EV5.2 

Análise de 

protocolos de 

atividade 

experimental e 

de atividade 

investigativa 

Ruth explica aos professores que 

distribuirá a eles os protocolos de duas 

atividades que apresentam a mesma 

proposta de experimento, e que devem ser 

analisadas para que sejam classificadas 

como investigativas ou não investigativas. 

Em um primeiro momento, Ruth entrega 

somente um protocolo e, após alguns 

minutos, o outro. Ao entregar o segundo 

protocolo, ela pede que os professores 

pensem se as atividades estimulam o aluno 

a levantar hipótese e a ser criativo, bem 

como verifiquem a relação com os graus de 

liberdade. Alguns grupos utilizaram esse 

evento com outro propósito, aproveitando 

o tempo para discutir a elaboração da 

sequência didática. 

V1-

V2 
26:26-43:00 

EV5.3 

Discussão 

sobre a análise 

de protocolos 

de atividade 

experimental e 

de atividade 

investigativa 

Ruth questiona os professores sobre as 

diferenças entre os dois protocolos de 

atividades. Ela retoma os graus de 

liberdade, apresentados aos professores no 

evento EV4.3, para evidenciar as 

diferenças dos papéis ocupados pelos 

alunos nos dois protocolos, relacionando-

os com o caráter mais investigativo do 

segundo deles. Ruth reforça que é a 



 

 

 

utilização que o professor faz da atividade 

que vai torná-la investigativa, e que mesmo 

o segundo protocolo, que tem 

características mais investigativas, pode 

ser utilizada de uma forma pouco 

investigativa pelo professor. 

V2/V3 
43:00-45:03 

00:00-05:41 

EV5.3 

Explicação e 

montagem dos 

microscópios 

com webcam 

 

Saulo explica aos professores como montar 

um microscópio com webcam. Com o 

auxílio de um colega que compareceu ao 

encontro à convite de Saulo, procede a 

explicação sobre como abrir a webcam 

com chave de fenda e inverter a lente, para 

que funcione como um microscópio. Os 

grupos começam a trabalhar para fazer a 

montagem dos microscópios. Saulo exibe 

no retroprojetor uma preparação de células 

da epiderme de cebola vista pelo 

microscópio feito com webcam. Ao fim do 

evento, Saulo pergunta se há dúvidas. 

V3-

V4 

05:41-23:39 

00:00-11:20 

EV5.4 

Exposição da 

sequência 

didática de 

microbiologia 

elaborada por 

Danilo 

 

Danilo expõe aos colegas uma sequência 

didática de microbiologia elaborada por 

ele à pedido de Ruth, no evento EV1.8. 

Ele explica que o foco da sequência são as 

bactérias e que o material foi pensado 

para os anos finais, mas que é possível 

adaptá-la para utilização em qualquer um 

dos anos escolares do ensino fundamental. 

Danilo explica todas as atividades que 

compõem a sequência didática, 

mobilizando os conceitos necessários para 

o entendimento da proposta e oferecendo 

dicas a respeito de sua aplicação. Ruth 

entrega placas que Petri que deverão ser 

utilizadas em seguida. 

V4 11:20-43:50 

EV5.5 

Atividade 

prática 

elaborada por 

Danilo 

 

Danilo convida os professores a 

realizarem uma das atividades da 

sequência didática, que consiste em um 

experimento para testar quais 

antissépticos possuem maior atividade 

anti bactericida, medida pelo crescimento 

de colônias de bactérias em uma placa de 

Petri com meio de cultura. Ao longo do 

evento, Danilo ajuda os diferentes grupos 

na realização do experimento. 

V4/V5 
43:50-45:03 

00:1-55 

EV5.6 

Encerramento 

do encontro 

 

Ruth encerra o encontro recordado os 

professores que as orientações para 

elaboração das sequências didáticas 

podem ser encontradas na pauta de 

diversos encontros. Em seguida, lê uma 

frase de Charles Chaplin e diz que, ao 



 

 

 

longo do curso, buscou valorizar 

momentos de conversa, compartilhamento 

e construção. Ela também reforça que as 

apresentações do próximo encontro 

durarão 20 minutos e que podem ligar ou 

mandar e-mail para ela em casos de 

dúvidas. Ruth se despede e o encontro 

termina com aplausos dos professores 

participantes. 

 

  



 

 

 

APÊNDICE F - MAPA DO EVENTO EV3.3A – GRUPO 1 

Tempo 

no vídeo 

Fase do 

evento 
Descrição resumida das sequências interacionais (SI) 

01:20-

02:30 

Negociando 

a coerência 

temática do 

evento 

SI-1: Os membros do grupo discutem se a sequência 

didática que será apresentada no último encontro deve ter o 

mesmo tema da unidade que será analisada no evento. 

02:10-

03:30 

SI-2: Os professores chamam Ruth para esclarecer o que 

deve ser feito e negociam com ela a escolha da unidade 

dos Cadernos da Cidade que será analisada no evento. 

Ruth explica que o tema da sequência didática pode ser 

outro e distribui ao grupo a Unidade 2 do Caderno da 

Cidade do 9º ano. 

03:30-

06:36 

SI-3: O grupo discute o propósito da atividade e Marcos 

sugere que utilizem o Currículo da Cidade, que ele havia 

acabado de pedir à Ruth, para identificar os elementos do 

Disco Dinâmico na unidade recebida. Camila, Fátima e 
Rebeca discordam de Marcos e dizem que devem 

identificar “a sequência”, em referência às fases do Ciclo 

Investigativo.  

06:37-

7:48 

Classificando 

as atividades 

nas fases do 

Ciclo 

Investigativo 

SI-4: Professoras do grupo chamam Ruth para se 

confirmar o propósito da atividade. Ruth explica que 

devem identificar as fases do Ciclo Investigativo na 

sequência didática recebida. Ruth explica a Marcos que a 

atividade do Disco Dinâmico, que ele se recorda da 

formação do semestre anterior, será realizada no encontro 

seguinte. Marcos diz que vai procurar o esquema do Ciclo 

Investigativo no documento curricular. 

7:48-

12:13 

SI-5: Professores discutem a classificação da Atividade 1, 

que Camila associou à fase de Exploração. Camila 

questiona se a atividade poderia ser classificada em duas 

fases, pois acreditava que também correspondesse à 

Conceitualização, mas não é respondida. Marcos propõe a 

leitura das definições contidas no documento curricular, o 

que culmina na classificação da Atividade 1 na fase de 

Orientação. 

12:13-

16:24 

SI-6: Professores buscam identificar qual atividade deve 

ser classificada como Conceitualização. Com base na 

definição do documento curricular lida por Marcos, 

classificam a Atividade 2 nessa fase. Fátima apresenta uma 

perspectiva diferente para o significado de 

Conceitualização, mas aceita a classificação consensuada 

no grupo. 

16:24-

17:32 

SI-7: Rebeca pede que os colegas confirmem a 

classificação das Atividades 1 e 2, para que ela anote na 

folha de respostas. Rebeca e Marcos retomam os critérios 

que justificam a classificação dessas atividades nas fases 

de Orientação e Conceitualização, respectivamente. Em 



 

 

 

seguida, passam a ler a definição de Investigação no 

material curricular. 

17:32-

20:05 

SI-8: A formadora Ruth se dirige a todos os grupos para 

explicar que as atividades podem ser classificadas em mais 

de uma fase do Ciclo Investigativo. Durante a fala da 

formadora, Camila manifesta concordância em voz baixa e 

recorda ter feito esse questionamento no início do evento. 

20:05-

21:37 

SI-9: Camila sugere que o grupo revisite a classificação da 

Atividade 1, após Ruth ter explicado que uma mesma 

atividade pode ser classificada em mais de uma fase do 

Ciclo Investigativo. O grupo decide que a questão 3 da 

Atividade 1 corresponde à fase de Investigação. 

21:37-

24:39 

SI-10: Carol pede que o grupo confirme se a questão 3 da 

Atividade 1 deve ser classificada como Investigação. 

Camila e Marcos concordam com a classificação, mas 

Fátima defende que ela seja classificada como Formulação 

de hipóteses, já que os alunos ainda não construíram 

repertório nesse momento da unidade. Camila argumenta 

que não é necessário repertório, pois a atividade trabalha 

com a criatividade. Com base nessa discussão, Marcos 

sugere que a atividade seja classificada nas duas fases. 

Camila e Rebeca concordam, e Rebeca anota essa 

classificação. Marcos sugere que o grupo passe para a 

próxima atividade. 

24:39-

27:10 

SI-11: Não aceitando a proposta de Marcos para 

prosseguirem para a próxima atividade, retoma a discussão 

sobre a questão 3, reiterando seu posicionamento contrário 

à classificação dessa atividade na fase de Investigação. 

Marcos evoca uma memória coletiva do grupo para 

argumentar a favor da classificação dessa atividade como 

Investigação. Rebeca sugere que o grupo leia a definição 

do material curricular para chegarem a um consenso. 

Camila sugere que marquem um ponto de interrogação ao 

lado da Atividade 3, para discutirem com toda a classe, e 

pede que, durante a socialização com a turma, Carol 

argumente em defesa do seu ponto de vista. 

27:10-

33:48 

SI-12: Os professores voltam a discutir a classificação da 

Atividade 2, o que leva a uma divergência no grupo em 

relação à diferença entre hipóteses e conhecimentos 

prévios. Enquanto para Carol, Fátima e Rebeca, as 

hipóteses de investigação devem ser apresentadas após a 

Orientação e se referirem à questão de investigação, 

Camila parece não fazer essa distinção. Por fim, o grupo 

classifica a atividade como Conceitualização. 

33:48-

38:33 

SI-13: O grupo discute a classificação da Atividade 3. 

Carol diz que acredita que essa atividade corresponde à 



 

 

 

Investigação. Enquanto Marcos lê as questões dessa 

atividade, Fátima e Rose compartilham experiências sobre 

a prática docente. Os professores compartilham o 

entendimento que tiveram sobre a lógica dessa atividade. 

Marcos propõe que a atividade seja classificada em três 

fases do Ciclo Investigativo: Orientação, Questionamento 

e Formulação de hipóteses. Entretanto, Camila defende 

que não há Formulação de hipóteses na atividade, e essa 

fase é excluída da classificação do grupo. 

38:33-

40:17 

SI-14: Os professores discutem brevemente a classificação 

da Atividade 4 na fase de Investigação. Camila diz que a 

atividade deve ser também classificada como Orientação, 

pois há textos explicativos, mas Rebeca a convence de que 

isso caracteriza a atividade a subfase de Exploração. 

Marcos reforça essa ideia dizendo que o aluno terá que 

utilizar o texto presente no Caderno da Cidade para 

formular explicações. Camila nota que a questão 2 dessa 

atividade pode ser considerada uma hipótese, o que faz 

com que ela proponha que a atividade seja também 

classificada como Conceitualização. Marcos comenta que 

as fases de Conceitualização e Investigação estão sempre 

juntas. Profe 

40:17-

41:25 

SI-14: Os professores comentam sobre a extensão da 

sequência didática, apontando para a dificuldade de se 

trabalhar com sequências longas em sala de aula. Camila 

compartilha que levou uma aula somente na Atividade 1. 

41:25-

42:33 

SI-15: Rebeca utiliza  o esquema do Ciclo Investigativo 

para mostrar a seus colegas que a fase de Discussão 

permeia as demais fases. Em seguida, questiona se 

observaram algo referente a ela nas atividades. Camila diz 

que a Discussão pode ser colocada em todas as atividades, 

pois os alunos conversam entre si ao elaborar hipóteses. 

Carol complementa dizendo que ao apresentar os 

resultados, os alunos estão realizando a subfase de 

Comunicação. 

42:33-

44:52 

SI-16: Enquanto Marcos começa a analisar a Atividade 5, 

Carol pergunta à Camila se os alunos dela possuem 

repertório para realizar as atividades do Caderno da 

Cidade, e Camila responde que o conteúdo dos cadernos é 

diferente, sem relação com o que eles vinham aprendendo.. 

Marcos pede que o grupo anote que na Atividade 5 aparece 

uma atividade prática pela primeira vez, e sugere que ela 
seja classificada na fase de Experimentação. Camila 

complementa dizendo que a atividade também deve ser 

classificada como Conceitualização, pois ao fim dela os 

alunos elaboram uma hipótese. Marcos acrescenta, ainda, a 

fase de Discussão, justificada pela presença de trabalho em 

grupo para discutir os dados. 

44:52-

56:00 

SI-17: Os professores classificam a Atividade 6 na fase de 

Conclusão. 



 

 

 

APÊNDICE G - MAPA DO EVENTO EV3.3A – GRUPO 2 

Tempo 

no vídeo 

Fase do 

evento 
Descrição resumida das sequências interacionais (SI) 

14:50-

15:00 

Negociando 

a coerência 

temática do 

evento 

SI-1: Professoras do grupo, que ainda está incompleto, 

exploram os materiais que estão sobre a mesa e começam a 

discutir qual o propósito da tarefa. 

15:00-

15:21 

SI-2: Ruth se dirige ao grupo e pergunta às professoras se 

elas conseguiram observar os seres vivos ao microscópio. 

Em seguida, explica a elas o que deve ser feito na tarefa, 

instruindo como o Ciclo investigativo deve ser utilizado 

para análise. 

15-

21:17:55 

SI-3: Ruth se dirige a todos os professores, replicando e 

expandindo a explicação dada ao grupo na sequência 

interacional anterior. Durante a explicação, Sabrina e 

Priscila continuam a explorar os materiais. 

17:55-

19:10 

Classificando 

as atividades 

nas fases do 

Ciclo 

Investigativo 

SI-4: Com o grupo já completo, os professores iniciam a 

tarefa. Danilo toma para si o Caderno da Cidade e lê a 

pergunta de investigação apresentada na sequência didática 

a explica às colegas que a Atividade 1 corresponde à fase 

de Investigação (Experimentação). 

19:10-

20:01 

SI-5: Priscila questiona se o grupo deve identificar todas 

as fases do Ciclo Investigativo em uma mesma atividade. 

Sabrina e Marcela respondem que a identificação é na 

sequência como um todo, e Danilo explica como as 

atividades devem ser classificadas. O grupo decide anotar 

as respostas para facilitar a socialização. 

20:01-

21:30 

SI-6: Danilo classifica a Atividade 2 como 

Experimentação. Marcela questiona se a atividade não 

poderia ser classificada também como Exploração, mas 

Danilo nega, explicando as diferenças entre essas duas 

fases do Ciclo Investigativo. 

21:30-

22:44 

SI-7: Priscila pede que o grupo repita a classificação da 

atividade inicial da unidade e Danilo a classifica como 

Conceitualização. Sabrina questiona onde está a fase de 

Orientação e Danilo diz que essa fase ainda não apareceu. 

Priscila sugere que a atividade inicial seja classificada 

como Orientação, com base na sequencialidade do Ciclo 

Investigativo e nas práticas pedagógicas dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, mas sua proposição é rejeitada 

por Danilo. 

22:44-

23:45 

SI-8: Grupo discute as atividades que correspondem à 

Experimentação e retomam a diferença entre essa subfase 

e a Exploração. Danilo define a Exploração como a 

pesquisa em fontes de dados e a Experimentação como a 

realização de atividades observáveis. 

23:45- SI-9: Professores discutem quais atividades correspondem 



 

 

 

24:45 à Formulação de hipóteses e a relação dessa fase com a 

Conclusão. 

24:45-

28:40 

SI-10: Danilo explica às colegas sobre as últimas 

atividades da sequência didática e associa a Conclusão 

com a Conceitualização, entendida como 

“conceitualizar”/conectar informações vistas ao longo da 

unidade. 

28:40-

29:28 

SI-11: Danilo e Marcela fazem comentários gerais sobre 

terem gostado da sequência didática. Danilo folheia a 

unidade novamente e afirma que a orientação está no início 

da atividade. 

  



 

 

 

APÊNDICE H - MAPA DO EVENTO EV3.3A – GRUPO 3 

Tempo no 

vídeo 
Fase do evento Descrição resumida das sequências interacionais (SI) 

00:00-

01:27 

Negociando 

a coerência 

temática do 

evento 

SI-1: Sara começa a relatar aos colegas do grupo sobre a 

sequência didática que será analisada, a partir da 

experiência aplicando-a em sua sala de aula. Ela conta aos 

colegas que a atividade é sobre combustíveis e que há uma 

atividade em que os alunos vão a um posto de gasolina 

entrevistar frentistas.  

01:27-

4:27 

SI-2: Sara relata que, na escola em que ela trabalha, os 

professores se dividiram em dupla para estudar o 

documento curricular nas JEIF. Interrompendo a fala da 

colega, Larissa mostra aos colegas o laser que comprou 

para realizar a atividade de microscopia. Em seguida, Sara 

retoma a discussão sobre o currículo. O grupo confirma 

com Ruth a unidade a ser analisada pelo grupo. 

04:27-

6:19 

SI-3: Sara questiona os colegas se eles estudaram o 
currículo nas escolas em que trabalham. Larissa e Naiara 

dizem que sim, mas fora do horário da JEIF. Gabriel diz 

que em sua escola o currículo foi aceito pelos professores, 

mas sem nenhum tipo de análise.  

6:19-9:17 

SI-4: Sara volta a relatar suas percepções sobre a 

sequência didática a ser analisada, que ela já aplicou em 

sua sala de aula, e comenta que algumas das atividades 

propostas no material não são adequadas para o quinto ano. 

Naiara e Gabriel comentam que o Caderno da Cidade não 

é utilizado nas escolas deles. Sara diz que irá acessar o 

Caderno do Professor via SGP. 

9:17-

10:00 

SI-5: Gabriel lê pergunta norteadora da sequência didática 

e Lígia pede que ele leia as questões da primeira atividade 

para todo o grupo. 

10:00-

11:53 

SI6: Sara acessa o SGP pelo celular e mostra aos colegas 

que lá encontram-se as orientações para as sequências 

didáticas dos Cadernos da Cidade. Lígia critica o Caderno 

do Professor e Gabriel comenta que não sabia que esse 

material existia e podia ser acessado pelo SGP. 

11:53-

14:08 

Classificando 

as atividades 

nas fases do 

Ciclo 

Investigativo 

SI-7: Lígia sugere novamente que o grupo leia as questões 

das atividades para classificá-las no Ciclo Investigativo. 

Sara lê informações sobre essa sequência didática presente 

no SGP, como as abordagens temáticas e as fases do Ciclo 

Investigativo presentes na atividade. O grupo não se 

manifesta no sentido de aceitar ou rejeitar a classificação 

lida por Sara. Ao ler as informações do Caderno do 

Professor, Sara relata estar entendendo a sequência 

didática. 

14:08- SI-8: Os professores exploram as imagens da primeira 



 

 

 

16:47 atividade, que Lígia considerou serem situações simples. 

Sara relata algumas das atividades propostas são 

complicadas e que, em sua sala, os alunos tiveram 

dificuldade em interpretar essas imagens e também as 

imagens da primeira atividade, pois muitas das situações 

relatadas (como o vapor saindo da panela durante o 

cozimento de um alimento) não fazem parte da vivência 

deles.  

16:75-

19:13 

SI-9: A formadora Ruth se dirige a todos os grupos para 

explicar que as atividades podem ser classificadas em mais 

de uma fase do Ciclo Investigativo. Durante a fala da 

formadora, Sara e Gabriel parecem concordar as falas da 

formadora. Quando Ruth afirma que muitas vezes os 

professores percebem que os alunos não têm repertório, 

Sara responde, em voz baixa: “é isso que falta nos meus”. 

19:13-

19:58 

SI-10: Sara chama Ruth e comenta que alguns colegas do 

grupo não sabiam que o SGP está disponível no Caderno 

do Professor. Ruth explica que alguns professores ainda 

não sabem utilizar, e que nesse material já há uma análise 

das abordagens temáticas, dos eixos da alfabetização 

científica e de outros elementos que permeiam cada 

atividade. Gabriel questiona quem fez esse material e Ruth 

responde que foram pessoas da USP. 

19:58-

22:52 

SI-11: Gabriel diz que a primeira parte da atividade diz 

respeito à questão e à formulação de hipótese, mas Lígia 

discorda, pois, segundo ela, a atividade ainda é muito 

básica e tem o propósito de chamar a atenção dos alunos. 

Ela ressalta que, neste momento da sequência didática, 

ainda não há formulação de hipóteses, mas somente 

levantamento dos conhecimentos prévios. Sara lê a 

classificação da atividade no Caderno do Professor 

presente no SGP. Os membros do grupo repetem a 

classificação lida por ela, mas Gabriel aponta que é melhor 

o grupo consultar do SGP somente ao fim da atividade, 

pois se não seguirão as respostas sem pensar. Lígia 

concorda com a posição de Gabriel. 

22:52-

26:05 

SI-12: O grupo busca classificar a segunda atividade da 

sequência didática, que consiste em uma entrevista a ser 

realizada no posto de gasolina. Gabriel propõe que a 

atividade seja classificada como Exploração 

(Investigação), e Sara e Lígia parecem concordar como 

colega. Lígia acrescenta que a atividade seja classificada 
como Discussão, pois na segunda questão da atividade os 

alunos devem socializar as entrevistas com a turma e 

completar os próprios registros com as informações 

obtidas com os colegas. Sara diz que a classificação feita 

pelo grupo corresponde à do Caderno do Professor, mas 

isso não parece ser determinante para a decisão do grupo. 

Larissa confirma a classificação realizada e a anota na 

folha de respostas. 



 

 

 

26:05-

29:38 

SI-13: O grupo discute a Atividade 3, intitulada 

“Organizando os dados”, na qual os alunos devem 

construir gráficos e tabela com as informações obtidas a 

partir de uma roda de conversa com a turma. Lígia aponta 

que, apesar de se constituir como um momento de 

socialização, essa atividade é diferente pois requer uma 

reflexão por parte dos alunos, razão pela qual deseja 

classificá-la na subfase de Reflexão da fase de Discussão. 

Gabriel e Sara sustentam que também há interpretação de 

dados por meio dos gráficos e tabelas, defendendo que a 

atividade seja classificada também na fase de Investigação. 

Lígia concorda, mas reforça que há Reflexão e Discussão, 

pois os alunos comparam os dados e refletem sobre eles. 

Larissa anota a classificação realizada pelo grupo na folha 

de respostas. 

29:38-

32:38 

SI-14: Lígia reinaugura a discussão a respeito da 

classificação das Atividade 3, apontando que, por haver 

construção de gráficos, a atividade deveria ser também 

classificada na subfase de Experimentação da fase de 

Investigação. Sara concorda e começa a relatar as 

dificuldades de realização de uma visita ao posto de 

gasolina com os alunos. Lígia oferece a Sara uma sugestão 

de organização dessa atividade, Lígia demostra gostar e diz 

que irá compartilhar com as outras professoras do quinto 

ano de sua escola. 

32:38-

36:50 

SI-15: O grupo discute a Atividade 4, que consiste em uma 

pesquisa na internet sobre os combustíveis e 

biocombustíveis. Gabriel questiona a ausência de 

repertório dos alunos para responder as questões propostas, 

mas Sara e Lígia o advertem, recordando que os alunos 

farão uma pesquisa para responder as questões. Naiara 

discorda das colegas, dizendo que em um primeiro 

momento o professor deve fazer um levantamento de 

hipóteses, que só depois seriam confrontadas pela 

pesquisa. Lígia diz que a proposta da colega é um jeito 

interessante de se trabalhar. Com base nessa discussão, 

Gabriel sugere classificar a Atividade 4 como Formulação 

de hipóteses e Exploração, e Lígia acrescenta a subfase de 

Comunicação. Sara tenta ler as respostas do Caderno do 

Professor, mas Gabriel pede para que ela não as mostre 

para o grupo. Naiara reforça que a condução das atividades 

depende do fazer pedagógico de cada um, e Lígia 
concorda, apontando mais uma vez que a sugestão de 

Naiara não estava prevista no material (levantar as 

hipóteses dos alunos na Atividade 4), mas é interessante. 

36:50-

41:26 

SI-16: Sara volta a relatar sua experiência e comenta que 

uma de suas dificuldades é a ausência de repertório dos 

alunos. Naiara aponta que muitas vezes falta elementos 

para os próprios professores alimentarem as sequências 

didáticas a partir do que emerge nas próprias aulas. Lígia 



 

 

 

diz que uma de suas grandes decepções com o Caderno do 

Professor é o fato de esse material não dar nenhuma 

orientação para o professor. O evento se encerra quando o 

grupo se dirige para a observação das culturas de 

microrganismos ao microscópio. 

  



 

 

 

ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Participante 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(para os formadores e professores) 

 
ESTUDO: O Currículo de Ciências Naturais da Cidade de São Paulo em prática: ações de 

formadores, professores e estudantes 

Você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa acima citado. Este documento 

contém as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo. Sua colaboração nesse 

estudo será de muita importância para nós. 

Eu, , formado em 

  ; residente e domiciliado(a) na 
 

portador(a) da cédula de Identidade, RG , inscrito(a) no CPF 
  ,   nascido(a)   em / / , abaixo assinado, 

concordo de livre e espontânea vontade em participar do estudo O Currículo de Ciências 

Naturais da Cidade de São Paulo em prática: ações de formadores, professores e 

estudantes, e esclareço que obtive todas as informações necessárias. 
 

Estou ciente que: 

I) O estudo se faz necessário para compreender as ações de formadores, professores e 

estudantes sobre o processo de implementação do currículo da Cidade de São Paulo, 

de modo a oferecer subsídios para integrar de maneira efetiva os princípios presentes 

no currículo e as práticas de sala de aula de ciências; 
 

II) Como metodologia do estudo, serão realizadas entrevistas gravadas em áudio e vídeo, 

grupos focais gravados em áudio e vídeo, gravações em áudio e vídeo de situações de 

sala de aula (das formações e nas escolas) e aplicação de questionários; 

III) A participação nessa pesquisa não envolve riscos físicos. No entanto, é possível haver 

algum constrangimento quanto à presença de filmadora e de gravadores de voz; 

IV) Tenho a liberdade de desistir ou interromper a colaboração nesse estudo no momento 

em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação; 

V) Os resultados obtidos durante essa pesquisa serão mantidos em sigilo, mas concordo 

que sejam divulgados em publicações científicas, desde que os dados pessoais que 

permitam minha identificação, não sejam mencionados; 
Rubricas 

 
Pesquisador 
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I) Caso eu deseje, poderei tomar conhecimento dos resultados, ao final dessa pesquisa. 

□ Desejo conhecer os resultados dessa pesquisa. E-mail:    

□ Não desejo conhecer os resultados dessa pesquisa. 

II) Caso tenham sido tiradas fotografias: 

□ Concordo que sejam incluídas em publicações científicas ou apresentações; 

□ Concordo que sejam incluídas em publicações científicas ou apresentações, se meu rosto 
não aparecer ou estiver desfocado; 

□ Não concordo que sejam incluídas em qualquer tipo de publicação ou apresentação. 

 

III) O material colhido será armazenado sob a responsabilidade do Instituto de Biociências – 

USP e sob a guarda da Profª Drª Daniela Lopes Scarpa, pelo tempo necessário para a análise dos 

dados e adequado mapeamento e caracterização dos resultados e de sua influência para a área da 

pesquisa. 

 
São Paulo, ......... de ..................... de 2018 

 

 

Assinatura do participante 
 

Assinatura da Pesquisadora Responsável pelo Projeto 

Profª Drª Daniela Lopes Scarpa 

Instituto de Biociências da USP - Departamento de Ecologia 

No caso de haver dúvidas sobre aspectos éticos desse estudo, você poderá consultar: 

Pesquisadora Responsável: Daniela Lopes Scarpa 

Endereço: Rua do Matão, 101, tr.14. Sala 361, Cidade Universitária, CEP 05508-090 
e-mail: dlscarpa@usp.br 

Telefone para contato: (11) 30917599 
 

Para contato com o CEP-IB: 

Comitê de Ética em Pesquisa – Seres Humanos (CEP) do Instituto de Biociências da 

Universidade de São Paulo 

Rua do Matão – travessa 14, 321 – Cidade Universitária, CEP: 05508-090 – São Paulo – SP 

Telefone (11) 3091-8761 - e-mail: cepibusp@ib.usp.br. 
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