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RESUMO 

 

O ensino de ciências apresenta diversos desafios, dentre eles, a escassez de formação 

continuada de professores. O país não apresenta políticas públicas que fomentem esses 

momentos, que oportunizem ao professor crescimento intelectual e profissional. Nesse sentido, 

a proposta deste trabalho é oportunizar um processo de formação continuada de professores, 

que seja colaborativo, com o objetivo de contribuir para a construção de atividades 

experimentais para o ensino de ciências. Pretende-se analisar como um processo de formação 

compartilhada de professores de ciências, quando engajados na construção de atividades que 

utilizam experimentos, contribui para o desenvolvimento profissional docente, entendido como 

um processo de qualificação para o exercício de sua prática como educador. A formação 

compartilhada de professores se caracteriza como aquela feita com os professores e para os 

professores, de modo que cada um contribua com suas vivências, suas percepções e 

demandas. Para tanto, buscamos conhecer o posicionamento dos professores frente ao uso 

dos experimentos didáticos; identificar os saberes dos docentes que foram envolvidos em 

atividades de produção colaborativa de recursos didáticos; mapeamos os diferentes actantes 

que foram mobilizados nas atividades de formação propostas. Actantes são elementos 

humanos ou não humanos, que realizam, por meio de suas interações, movimentos que geram 

translações, ou seja, transformações. A formação compartilhada, aqui apresentada, foi 

realizada junto aos professores de Ciências dos anos finais do ensino fundamental, da rede 

municipal de uma cidade do interior de Minas Gerais, sendo desenvolvida com a autora desta 

pesquisa com carga horária total de 6h/aula. A análise desse processo de formação foi feita à 

luz da Teoria Ator-Rede, buscando desvendar as redes que contribuem para o ensino. A 

formação foi desenvolvida com o grupo que concordou que o ensino de Ciências pode ser 

oportunizado com o uso de experimentos, permitindo novas translações, aproveitando as redes 

criadas para desenvolver o ensino. Compreender a importância das redes estabelecidas no 

processo de ensino é imperioso para que se possa fazer intervenções produtivas e, para 

promover as translações desejadas. Ao realizarmos a pesquisa, identificamos a utilização da 

estratégia pelo grupo, e a partir de suas contribuições construímos atividades. Ao serem 

aplicadas possibilitaram a identificação dos actantes mobilizados: o grupo de professores, a 

coordenação da escola, os discentes, a escola, o laboratório de ciências, a aula experimental, o 

roteiro de aula, os materiais necessários e os equipamentos utilizados. Todos esses elementos 

perfizeram o recorte da rede analisada, que emergiu para o ensino. 

 

Palavras-chave: Ensino de Ciências, formação compartilhada de professores, 

experimentos como estratégia de ensino, teoria ator-rede. 
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ABSTRACT 

Science education faces several challenges, including the scarcity of continuing education courses. Brazil 
does not offer public policies that encourage and provide opportunities to the teacher’s intellectual and 
professional improvement. Hence, the proposal is offering a collaborative continuing education process 
that aims to contribute to the construction of experimental activities in science education. This work intends 
to analyze how the processes of shared continuing education, once engaged in the construction of 
experimental activities, may contribute to the teacher development. Shared teachers’ education is depicted 
through practices made alongside with and by the teachers, contributing to their experiences, perceptions 
and demands. To this purpose, it is required to understand the teachers’ position concerning the didactic 
use of experiments; to identify the teacher knowledges evolved in activities of didactic resources 
collaborative activities; to map the subjects that are mobilized onto the proposed continuing activities. 
Actants are human and non-human elements that perform, though interactions, movements causing 
translations, in other words, transformation. The shared continuing education was offered to a group of 
elementary school teachers in a country town of Minas Gerais state, managed by this work author, 
performing 6 hours (lesson time). Thereby, it was conducted a survey according to the Actor-Network 
Theory, in order to discover the nets that contribute to the quality of education. The course was applied, 
and the teacher group agreed the Science education may be improved by experiments, which provide new 
transverses that take advantage of the crafted nets to develop the teaching-learning. Understanding the 
importance of the nets set out during the teaching-learning process is crucial for educational meaningful 
intervention and promotion of intended translations/transformations. During the research, it was identified 
the strategy application by the group, and its inputs were used to construct activities that may emphasized 
the mobilized actants: the teachers group, the pedagogical supervision/coordination, the students, the 
school, the science lab, the trial lesson, the lesson plan, the required resources and equipment made up 
the cutting the net in analysis, arisen from and for teaching. 

Keywords: Science education, shared teachers’ education, experiments as a teaching 
strategy. 
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APRESENTAÇÃO 

Sou professora de Ciências há 17 anos, graduada em Ciências 

Biológicas pelo Centro Universitário do Leste de Minas Gerais (licenciatura e 

bacharelado) e já atuei na Educação de Jovens e Adultos (EJA), na Educação 

Infantil e no ensino fundamental anos iniciais e finais, além do ensino médio. 

Em 2001, comecei a lecionar em escolas do estado de Minas Gerais, 

participando de designações. Na primeira experiência, substituí uma ex 

professora minha, por licença saúde e neste momento refleti sobre minha 

formação, pois cheguei à conclusão que dar aulas não era para mim. Mas tudo 

bem, meu curso era bacharelado também, não precisaria mais ser professora: 

serei pesquisadora! Nesta época, tinha 19 anos de idade e lecionei Biologia 

para alunos que tinham em torno dessa idade, o que diante da minha 

imaturidade profissional, foi terrível.  

No início do 2° período da graduação, soube de uma oportunidade de 

emprego, voluntário, para dar aula na alfabetização para garis da minha cidade 

natal. Fiquei feliz em saber que poderia contribuir com pessoas que tiveram 

seus direitos cerceados outrora. A fundação, para a qual eu prestei serviço, 

ofertava aulas de prática de ensino para os professores, com as quais eu 

aprendi muito, sobretudo com a paixão da professora. Encantei-me! Percebi 

que poderia fazer a diferença na vida das pessoas, que sonho! Com alguns 

meses de trabalho, ao qual me dedicava com muito prazer e amor, mudou 

governo municipal e o projeto foi encerrado. Que tragédia, os sonhos dos meus 

alunos foram novamente interrompidos, o meu também. Repensei se era isso 

que queria para minha vida.  

Surgiu então uma proposta de estágio, na mesma fundação, em um 

projeto que visava a escolarização dos funcionários da empresa. Ofertavam-se 

alfabetização, ensino fundamental e médio. Como amei trabalhar nesse 

projeto, como aprendi! Foram anos ensinando e aprendendo Física, Química, 

Biologia e Português. As aulas eram dadas para profissionais que sabiam tudo 

isso na prática, era preciso agora contextualizar e dar sentido, que desafio! Em 

2003 me graduei em Licenciatura Plena em Ciências Biológicas e continuei a 

trabalhar neste projeto, trabalhei lá por anos e concomitantemente, comecei a 

dar aulas pela prefeitura de uma cidade vizinha.  
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Primeiro dia de aula no ensino regular, que horror! Briga de filhos de 

traficantes na minha aula, na minha primeira aula, no primeiro horário, e quem 

veio me ajudar a apartar? Ninguém! Nem mesmo o vigia, e eu, corri da sala, 

como uma menininha amedrontada, e sim, naquele momento eu era 

exatamente isso. Venci os cinco horários e decidi: nunca mais vou dar aula no 

ensino regular. Ponderei: vou tentar só mais uma vez, se não der certo serei 

mesmo só pesquisadora, no vasto campo das Ciências Biológicas, tendo 

considerável tendência para a Biologia Marinha. Segundo dia, que ótimo, todos 

os outros professores têm receios e anseios como eu, não são só os novatos. 

Bom, dar aula é enfim muito legal. Nunca sofri violência física em sala, mas 

ouvi falar de muitas delas na escola que eu lecionava. Vi alguns professores 

afastarem por depressão, por agressão e refletia sobre tudo isso. Percebi que 

se eu não queria ser violentada, precisava ser firme e respeitosa com os 

alunos, sobretudo respeitando os limites de cada um. Ótimo, mas como fazer 

isso? Começava a perceber a importância dos diálogos com os outros 

professores que me orientavam e encorajavam, reclamavam também, o que 

me fazia perceber que os desafios eram comuns a todos. 

Infelizmente nas turmas que lecionava, 7° e 8° anos, havia alunos que 

mal sabiam assinar o seu nome. Não sabia o que fazer e buscando apoio com 

os colegas de área, aprendi algumas estratégias para utilizar em sala, como 

agrupamentos produtivos e experimentação. Descobri que uma das 

professoras com a qual trabalhava, e que se aposentaria naquele ano, foi a 

autora do livro que estudei Ciências nos anos iniciais do ensino fundamental. 

Que perfeito, achei o máximo poder aprender com uma pessoa tão dedicada às 

ciências. Percebia naquele momento que ao compartilhar nossas experiências, 

ao mesmo tempo aprendíamos e ensinávamos, e principalmente, nos 

fortalecíamos.  

Continuei nessa escola por alguns anos e tive o privilégio de trabalhar 

com o professor que propôs e fundou um Parque das Ciências. Como aprendi 

com esse professor! Sua generosidade era tão grande, que compartilhava tudo 

que sabia comigo, me dava dicas, compartilhava materiais de apoio, e o 

melhor, sempre me mostrava que a educação transforma, basta que 

trabalhemos juntos. Entretanto, nunca tivemos uma visão romântica e até 



  15 

 

mesmo utópica da profissão, pois reconhecemos a desvalorização do 

professor, a carência de políticas de cargos e salários que valorizem o 

profissional e a necessidade, urgente de melhores condições de trabalho e a 

imprescindível política de formação permanente de professores. Nesta cidade, 

os professores tinham garantidos, horários de planejamento, com frequência 

semanal, por área, o que nos permitia maior aproximação com os colegas e a 

troca permanente de experiências. O supracitado parque é, ou pelo menos era, 

um sonho: diversos experimentos em exposição com professores engajados 

nas atividades, para receber escolas e socializar com os alunos como 

ocorriam. Também eram ofertadas formações de professores e eu tive o prazer 

de participar de algumas delas, entre elas destaco as que mais me marcaram: 

Formação de incrustação de espécie em resina e a outra de Experimentoteca, 

ambas ministradas pela Universidade de São Paulo (USP). A incrustação de 

espécie em resina visa a aproximação do aluno ao objeto de estudo, pois ele 

poderá manipular exemplares de insetos, órgãos do corpo de animais, órgãos 

das plantas, dentre outros, conservados em resina de poliéster, de maneira a 

conhecer o observado com riqueza de detalhes, além de oferecer durabilidade 

estendida às peças. 

O projeto Experimentoteca da USP disponibiliza kits de atividades 

experimentais, com roteiros para aplicação e avaliação, separados por 

disciplinas e ano de escolaridade.  

A Experimentoteca, desenvolvida pela equipe do Prof. Dietrich Schiel 
no CDCC, é um Laboratório de Ciências que pretende racionalizar o 
uso de material experimental, da mesma maneira que uma biblioteca 
pública facilita o acesso de um grande número de publicações a um 
público extenso, em um sistema de empréstimo sem custos para o 
usuário. (CDCC, 2000, p.6). 

 

Novo concurso e quem não passou não vai trabalhar; eu era uma das 

que não passou. Estávamos no ano de 2007 e eu, desempregada. Conseguir 

aula em designação era como ganhar na loteria, nunca consegui, nem um, nem 

outro. Consegui então trabalhar em outra cidade, que não oferecia formações e 

nem tinha kits da Experimentoteca. Mas eu tinha aprendido a usar atividades 

práticas em sala de aula e percebia o quanto envolvia os alunos, mesmo 

aqueles que ainda não davam conta de ler tão bem. Resolvido, farei eu mesma 

meus kits, deu certo? Sim, mas percebi que eu não podia apenas seguir 
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roteiros e colocar os alunos para repetir um passo a passo, era preciso 

problematizar. E foi assim, pela falta de recursos, que comecei a buscar 

potencialidades em tudo que era descartado: garrafas PET, tubos de caneta, 

caixas de papelão e entre outros materiais. Percebi nesta época que os alunos 

tinham prazer em ser úteis, amavam trazer os materiais necessários para as 

práticas. Mas um novo fato ocorreu: novamente mudei de cidade.  

Fevereiro de 2008, comecei a trabalhar na cidade na qual resido e 

trabalho até hoje. Tudo absolutamente novo para mim; sendo a principal 

diferença a faixa etária dos alunos e a disciplina a lecionar: Ciências e 

Vivências para discentes da educação infantil anos finais (5 anos) e primeiro e 

segundo anos dos anos iniciais do ensino fundamental (6 e 7 anos). Que 

desafio! Estudei muito, recebi muitas orientações dos meus colegas, 

professores regentes que tinham uma vasta experiência com essa faixa etária 

e novamente me senti fortalecida com a troca de experiências nas conversas 

com os professores. Aprendi a trabalhar no tempo das crianças, sem pressa, 

mas prestando atenção a cada detalhe. No ano seguinte fui convidada a 

trabalhar Ciências e Ciências e Vivências1 com adolescentes, nos anos finais 

ensino fundamental e Biologia na Educação de Jovens e Adultos. 

Readaptação, novamente. Desta vez precisava adaptar meus planejamentos à 

um público totalmente desconhecido: adultos, trabalhadores e donas de casa, a 

maioria, moradores da zona rural da cidade, com vivências totalmente 

diferentes da minha e, lecionando Biologia.  

De todos os desafios que vivenciei, o maior deles, nesta cidade, foi não 

ter professores da área para compartilhar dúvidas, conquistas, estratégias e 

anseios. As escolas estavam ainda começando, com poucos alunos e só tinha 

um professor de cada área. A escola que trabalho desde então, começou com 

quatro turmas de 6º ano e eu trabalhava Ciências e Ciências e Vivência em 

todas elas. Como foram e são valiosas as experiências anteriores. Fui 

convidada a retornar à educação infantil e aos anos iniciais do ensino 

fundamental, mas o meu público favorito é o adolescente, com toda sua 

 
1  A rede municipal de educação estabelece outra disciplina que contemple atividades diferenciadas nas 

ciências, definindo para tal uma carga horária anual de 40h/aula. 
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energia, criticidade e capacidade de colaborar e questionar; por isso, não 

aceitei. Continuei na mesma escola.  

No ano de 2015 comecei a lecionar Biologia, no ensino regular, em uma 

escola estadual, na cidade que moro. Que coisa boa, éramos quatro 

professores de Biologia, além daqueles das áreas afins, como Química e 

Física. Aprendi muito, com os colegas professores e com os alunos. Entretanto, 

por motivos pessoais, não leciono mais nesta escola.  

Em 2016, participei da seleção para o Mestrado Profissional no Ensino 

de Ciências, pela Universidade Federal de Ouro Preto, para estudar na turma 

de 2017, incentivada por um grande amigo que já era mestre nesta época. A 

minha aprovação foi uma grata surpresa. Até iniciar o curso, fiquei pensando 

como um professor tão competente e experiente poderia ter me aceitado como 

orientanda, já que já se fazia 14 anos que eu havia me formado e certamente 

eu teria e tenho, dificuldade na escrita científica. A partir do momento que 

comecei a cursar as disciplinas, percebi o quanto os professores do programa 

acreditam e estão engajados com a educação. Que grata experiência! Poder 

contar com o apoio do meu orientador, Fábio Augusto Rodrigues e Silva, 

sobretudo nas horas em que gostaria de desistir, me fez ter coragem de 

continuar. Senti-me como imagino que sentem, meus alunos com dificuldades 

eu os encorajo e eles superam seus medos e limites, é o que eu espero de 

mim.   

Em todas as escolas, o apoio entre professores sempre foi, para mim, 

um alento diante de tantas adversidades. Como sou a professora de Ciências 

mais antiga da escola, os outros professores sempre se reportaram a mim para 

me pedir dicas e me dar sugestões. Foram muitos professores que passaram 

pela escola nesses quase 10 anos, cada um com suas contribuições. Contudo, 

não existe uma receita pronta, por isso a troca de experiências é sempre uma 

excelente ferramenta.  

A secretaria de educação do município oferece formação continuada de 

professores para as disciplinas Matemática e Português, não havendo ainda a 

sistematização de formações na área das ciências, havendo apenas algumas 

formações esporádicas e pontuais, de leitura no ensino de Ciências e algumas 

ofertadas em parceria com a vale, como o programa Vale Juventude, do qual 
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participei, mas já está extinto há alguns anos. Isso posto, no MPEC a 

oportunidade de contribuir com a escola que trabalho, apresentando uma 

formação compartilhada de professores como produto educacional, visando a 

atualização dos colegas de área. Nessa formação, que foi montada à luz da 

Teoria Ator-Rede de Bruno Latour, identificamos a experimentação como 

importante estratégia de ensino de Ciências. 

Diante de minhas experiências, almejei sempre a oportunidade de um 

encontro sistematizado por área, no qual poderíamos debater e construir novas 

estratégias de ensino. Quando a proposta, que será apresentada 

posteriormente nesse texto, foi levada à secretaria de educação, foi muito bem 

aceita, inclusive pelos professores da escola em que foi realizada. Um 

problema que enfrentamos foi o fato de dois professores terem saído da 

escola, de um grupo composto por quatro pessoas, contando comigo. 

Compreender a teoria da nossa pesquisa também foi um grande desafio, 

pois não a conhecia, todavia, me identifiquei muito com ela, porquanto ela traz 

uma nova visão do trabalho, considerando a importância de elementos 

humanos e não humanos para o processo de ensino-aprendizagem, algo que 

eu jamais havia pensado. A teoria ator-rede, cuja sigla é ANT, que no inglês 

significa formiga, condiz muito com meu trabalho de formiguinha, fazendo um 

pouquinho, exatamente como é na educação. Cada professor engajado no 

ensino realiza um papel imprescindível, contribuindo na construção da rede dos 

discentes. 

Lamentavelmente, não temos uma política pública de formação docente, 

nem tampouco incentivo ou apoio para continuar a nos formar, ainda que de 

maneira independente. Sendo assim, esta formação vem de encontro com as 

demandas sentidas na prática pelo grupo de professores da escola na qual foi 

realizada. Entretanto, especialmente as formações colaborativas.
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INTRODUÇÃO 

André (2010), destaca que no Brasil, muitos processos de formação de 

professores são verticais, desconsiderando completamente os vários fatores 

que contribuem, positiva ou negativamente para o ensino. Muitas dessas 

formações reforçam a ideia muito difundida pela mídia e já aceita pelo senso 

comum, de que o professor é colocado num papel central e exclusivo para 

melhoria da qualidade da educação. O professor carrega, portanto, o pesado 

fardo do sucesso ou insucesso dos alunos, fato que pode lhe deixar ansioso e 

com sentimento de incapacidade, pois muitos se percebem com uma 

responsabilidade muito além do que a que ele pode intervir. Entretanto, embora 

o professor seja sim, de suma importância, existem outros fatores igualmente 

importantes, como a gestão escolar, a estrutura da escola, os recursos que a 

escola dispõe, o engajamento entre pais-alunos-professores (ANDRÉ, 2010).   

O histórico dos processos de formação docente no Brasil não colabora 

muito, por serem realizadas de maneira imposta e sua implantação nem 

sempre é avaliada, ou seja, o professor será treinado e terá que mostrar aquilo 

que foi aprendido, colocando em prática, em sala de aula (ANDRÉ, 2010). O 

que pode ser percebido, que em muitos casos são abordados temas 

específicos como educação ambiental e educação sexual, sem, contudo, ser 

uma formação que contribua para que o professor seja capaz de utilizar suas 

próprias estratégias, respaldado pelo que foi aprendido.  

Essa pesquisa tenta contribuir com uma formação mais significativa 

para os docentes de uma rede municipal de uma cidade do interior de Minas 

Gerais. Para tanto, os professores participantes apontaram sua demanda no 

campo do ensino, para que juntos, construíssemos uma formação que fizesse 

sentido no nosso tempo e espaço. A formação se propôs a atender à demanda 

levantada, tentando demonstrar a importância da experimentação como uma 

estratégia fundamental no ensino de ciências levando em consideração os 

fatores que permeiam o ensino.  

A escola em que foi realizada a pesquisa apresenta um índice de 

desenvolvimento da educação básica com o valor de 5,1 (IDEB2, 2017), numa 

 
2 O Ideb é o principal indicador da qualidade da educação básica no Brasil. Para fazer essa 

medição, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) utiliza uma escala que vai 
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situação atual de alerta de aprendizagem e com um índice inferior ao do estado 

que é de 6,3. A cidade está localizada no quadrilátero ferrífero, sendo a 

mineração a principal fonte de renda da cidade. É importante destacar também 

que a secretaria municipal de educação dessa cidade não apresenta uma 

política de formação continuada em Ciências. A necessidade de formação de 

educadores é fortemente defendida nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Formação Inicial e Continuada em Nível Superior de Profissionais do 

Magistério para a Educação Básica”, na resolução n. 2 de 1º de julho de 2015 

do MEC/ CNE que fala, explicitamente em seu Capítulo I, artigo 1º: 

 

Art. 1º Ficam instituídas, por meio da presente Resolução, as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e 
Continuada em Nível Superior de Profissionais do Magistério para a 
Educação Básica, definindo princípios, fundamentos, dinâmica 
formativa e procedimentos a serem observados nas políticas, na 
gestão e nos 3 programas e cursos de formação, bem como no 
planejamento, nos processos de avaliação e de regulação das 
instituições de educação que as ofertam. 
 

Dar voz aos docentes, que apenas têm que cumprir o que lhes é 

proposto, é uma forma mais adequada, e por que não democrática, de se 

elaborar uma formação de professores. Entretanto, é necessário tirar o 

professor da centralidade, tanto do sucesso quanto do fracasso do ensino. Isso 

posto, uma das nossas premissas é estabelecer um processo de formação que 

busca compreender as práticas e saberes dos professores, sujeitos dessa 

pesquisa, e com eles traçar novas estratégias de ensino de ciências, 

especialmente o uso de atividades experimentais.  

André (2010, p. 17) destaca que:  

é preciso incrementar as pesquisas que articulem as concepções do 
professor, aos processos de aprendizagem da docência e a suas 
práticas de ensino. (Isso porque), ao mudarem radicalmente o foco – 
dos cursos de formação, para o professor – podem vir a reforçar uma 
visão da mídia, com amplo apoio popular, de que o professor é o 
principal (talvez o único) responsável pelo sucesso/fracasso da 
educação. 

 

 
de 0 a 10. A meta para o Brasil é alcançar a média 6.0 até 2021, patamar educacional 

correspondente ao de países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e Suécia. (Disponível em 

https://academia.qedu.org.br/ideb/o-que-e-o-ideb-2/, último acesso em 31/05/2019). 

https://academia.qedu.org.br/ideb/o-que-e-o-ideb-2/
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Esse tipo de formação, que pode ser denominada de compartilhada, visa 

oportunizar o encontro dos saberes que o grupo de professores envolvidos já 

possui, para juntos construirmos uma formação que seja proveitosa para todos 

participantes. Não se trata, portanto, de ensinar conteúdos, mas sim, 

construirmos estratégias metodológicas diferentes para trabalhar o conteúdo 

que o professor já conhece. Para tanto, é necessário levar em consideração 

seus saberes e estratégias, o que é relevante para sua práxis, lançando mão 

da experimentação como uma possível estratégia de ensino, dentre uma 

enorme diversidade. 

Para que haja uma formação compartilhada, Maldaner (1997, p. 11) 

determina aspectos imprescindíveis:  

I) que haja professores disponíveis e motivados para iniciar um trabalho 
reflexivo conjunto e dispostos a conquistar o tempo e local adequados para 
fazê-los;  
II) que a produção científico-tecnológica se dê sobre a atividade dos 
professores, sobre as suas práticas e seu conhecimento na ação, sendo as 
teorias pedagógicas a referência e não o fim;  
III) que os meios e os fins sejam definidos e redefinidos constantemente no 
processo e de dentro do grupo;  
IV) que haja compromisso de cada membro com o grupo; 
V) que a pesquisa do professor sobre a sua atividade se torne, com o 
tempo, parte integrante de sua atividade profissional e se justifique primeiro 
para dentro do contexto da situação e, secundariamente, para outras 
esferas;  
VI) que se discuta o ensino, a aprendizagem, o ensinar, e o aprender da 
ciência, ou outras áreas do conhecimento humano, que cabe à escola 
proporcionar aos alunos, sempre referenciado às teorias e concepções 
recomendadas pelos avanços da ciência pedagógica comprometida com os 
atores do processo escolar e não com as políticas educacionais exógenas;  
VII) que os professores universitários envolvidos tenham experiência com 
os problemas concretos das escolas e consigam atuar dentro do 
componente curricular objeto de mudança, que pode ser interdisciplinar ou 
de disciplina única. 

 

Mesmo em esferas e modalidades diferentes de ensino, esses 

aspectos são bastante relevantes no que tange a mudança de postura do 

professor, visando sempre o aprendizado. A maior motivação para trabalhar 

com esse tipo de formação foram as dificuldades que eu, a pesquisadora desse 

estudo, tive quando trabalhei com Laboratório de Ciências pela primeira vez, na 

disciplina denominada Ciências e Vivência. Temos acesso a muitos materiais, 

porém, eu apresentei a prática pela prática, sem, contudo, refletir sobre os 

fatos que nela ocorrem, além de problematizar as leis e teorias que elas podem 

exemplificar.  
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O grupo da escola selecionada para a pesquisa apresenta as 

características necessárias para uma formação compartilhada de sucesso, 

especialmente por ser um grupo pequeno e disposto a aprender novas 

estratégias de ensino, sendo a experimentação a estratégia eleita pelo grupo 

para o estudo, em um encontro preliminar. Além disso, contamos com a 

parceria da prefeitura do município, que nos apoia por meio da secretaria 

municipal de educação.  

Para a realização da pesquisa, foi proposta a formação compartilhada de 

professores, que pretendeu contribuir com a construção de atividades 

experimentais para o ensino de Ciências, fomentando momentos de discussão 

da profissão e a necessidade da formação continuada de professores.  

 A pesquisa tem como objetivo central: descrever processos que 

acontecem a partir de uma proposta de formação compartilhada de 

professores de ciências quando engajados na construção de atividades 

que envolvam experimentos. Dentro de tal perspectiva, busca-se 

especificamente: a) conhecer o posicionamento dos professores frente ao 

uso desta ferramenta de ensino; b) mapear os diferentes actantes3 que 

são mobilizados nas atividades propostas durante a formação. 

Esperava-se que os professores envolvidos na pesquisa pudessem se 

utilizar da formação para melhor compreender a estratégia de ensino, 

colocando-a em prática em suas aulas. Portanto, essa formação compartilhada 

para um Ensino de Ciências contextualizado pretendeu oferecer ao professor 

novas estratégias que aproximem da cultura científica de maneira a se utilizar 

da experimentação para oferecimento de aulas mais diversificadas.  

 

 
3 Segundo a Teoria Ator-Rede, actante é tudo que gera ação, movimento, diferença. Podem ser 

humanos ou não humanos (materiais e imateriais).  
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REFERENCIAL TÉORICO  

O experimento no ensino de ciências  

Usaremos neste trabalho o termo experimento, por designar um roteiro 

elaborado pelo professor, de modo a guiar uma investigação relacionada aos 

conceitos estudados pelos alunos. Ainda que saibamos que são necessárias 

também as indagações e levantamento de hipóteses pelos alunos, sendo o 

professor o mediador do processo. O experimento é uma pergunta que 

fazemos à natureza, e quem fórmula qualquer tipo de pergunta possui uma 

expectativa inicial para mensurar essas hipóteses levantadas. Por meio de 

experimentos, podemos reforçar as hipóteses ou desmenti-las. Para um 

mesmo experimento existem diversas experiências que são individuais de cada 

aluno. Essas experiências se ligarão às experiências individuais, sendo mais 

ou menos relevantes para cada um, de acordo com seus conhecimentos 

prévios (PAULA, 2004).  

Em consonância com Borges (2002), acreditamos na necessidade de 

capacitar os professores para que utilizem essa estratégia de ensino. Essa 

demanda surge da carência do uso de atividades experimentais por eles, tanto 

no ensino fundamental quanto no médio, por ser muito raro nas escolas 

brasileiras, por diversos fatores, dentre os quais ele destaca: 

Curiosamente, várias das escolas dispõem de alguns equipamentos e 
laboratórios que, no entanto, por várias razões, nunca são utilizados, 
dentre às quais cabe mencionar o fato de não existirem atividades já 
preparadas para o uso do professor; falta de recursos para compra de 
componentes e materiais de reposição; falta de tempo do professor 
para planejar a realização de atividades como parte do seu programa 
de ensino; laboratório fechado e sem manutenção. São basicamente 
as mesmas razões pelas quais os professores raramente utilizam os 
computadores colocados nas escolas. Muitos professores até se 
dispõem a enfrentar isso, improvisando aulas práticas e 
demonstrações com materiais caseiros, mas acabam se cansando 
dessa tarefa inglória, especialmente em vista dos parcos resultados 
que alcançam (BORGES, 2002, p.19). 

Entretanto, o que se percebe, é que, embora todos docentes passem 

pelas mesmas carências, alguns realizam as atividades e outros não. Em 

primeiro lugar devemos destacar que não há necessidade de um laboratório 

específico e equipado com aparelhos de última geração para realizar atividades 
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práticas e experimentais. Outra questão a ser destacada é a característica 

individual de cada professor, a sua relação com o seu saber, a relação que 

existe entre o Mundo, com o Eu e com o Outro (CHARLOT, 2000). Cada 

professor apresenta sua própria identidade, que será reflexo da sua natureza, 

ou da instituição da qual ele faz parte. Será essa identidade a responsável por 

definir a postura do professor diante de sua turma, definindo se ele lançará 

mão ou não das atividades experimentais, apesar das adversidades 

encontradas nas escolas (ANDRÉ, 2010).  

É importante ainda que nas aulas com experimentos os alunos sejam 

orientados pelos docentes lançando perguntas que são relevantes para 

estudantes. E ao professor cabe a tarefa de elaborar roteiros e atividades que 

vislumbrem as demandas que emergem do grupo de estudantes no qual está 

inserido, para que as atividades possam ser, de fato, contextualizadas e 

geradoras de debates e reflexão do conhecimento (PAULA, 2004).  

A simples observação não garante a aprendizagem do aluno, sendo 

muito mais produtivo a sua participação nos ensaios e nas discussões acerca 

dos diversos conteúdos das ciências e para isso, portanto, é imprescindível a 

reorganização das atividades experimentais, construindo-as para favorecer 

uma maior participação e compreensão do que se pretende ensinar (PAULA, 

2004). 

Carrascosa et al. (2006, p. 164) listam dez aspectos a serem 

considerados no preparo da aula experimental, ressaltando ainda que não é 

um algoritmo a ser seguido sem adaptações, mas que são muito relevantes, 

sendo eles: 

1) Oportunizar situações problemas abertas, com nível de dificuldade 
adequado ao nível dos discentes.  
2) Favorecer a reflexão dos estudantes sobre a relevância e interesse 
nas situações propostas, que dá sentido ao seu estudo. 
3) Potencializar as análises qualitativas, que irão gerar novos 
debates. 
4) Fomentar a elaboração de hipóteses como atividade central da 
investigação científica. 
5) Enfocar a importância da elaboração de desenhos e a planificação 
de atividades experimentais pelos estudantes, dando lhes a dimensão 
tecnológica deste processo.  
6) Levantar a análise dos resultados obtidos. 
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7) Considerar as possíveis perspectivas. 
8) Solicitar integração entre a prática e a experimentação 
9) Enfatizar a memória científica que refletem o trabalho e podem 
servir de base para ressaltar o papel e o debate da atividade 
científica. 
10) Potencializar a dimensão coletiva do trabalho científico, 
relacionando-o à investigação científica escolar.  

 

As atividades práticas podem ser de grande valor para os discentes, 

que, mesmo estando nas séries finais do ensino fundamental, ainda 

apresentam dificuldades na escrita. Por isso mesmo, apresentam maior 

capacidade de participação e intervenção verbal do que escrita.  

Ao realizar as tarefas da prática, os discentes levantarão e testarão 

hipóteses, fundamentadas em seu conhecimento de mundo e nas teorias 

estudadas nas aulas teóricas. Nesse momento, é imprescindível que o 

professor medeie esse processo, para que o ensino ocorra de forma concisa. 

(CARRASCOSA et al., 2006)   

A proposta da formação de professores pretende, portanto, oferecer uma 

reflexão sobre a importância de cada professor na sua conduta docente, sendo 

que sua identidade não é um dado imutável, mas sim, construído histórico-

culturalmente, de acordo com o contexto em que o professor está inserido. 

Compreender seus contextos e suas demandas, para que juntos possamos 

construir estratégias de ensino que cooperem com o ensino de qualidade para 

um público cada vez mais diverso (PIMENTA, 2002). Conhecer a identidade 

docente é necessário, mas, apenas conhecer a identidade é simplório demais, 

é preciso ir a além, tentar desenvolver condutas de trocas de experiências e 

mudança de postura individual e coletivas (ANDRÉ, 2010). Sabemos que a 

formação de professores é um tema bastante amplo cujos estudos são 

crescentes (ANDRÉ, 2010), por isso mesmo, é necessário que delimitemos 

nosso enfoque. Elegemos o uso da experimentação para o ensino de ciências 

o nosso objeto de estudo, na formação compartilhada de professores numa 

tentativa de transformar a realidade do local onde se desenvolveu a pesquisa, 

tendo em vista a carência de formação nesta área.  
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

A busca por um ensino de qualidade e uma educação libertadora 

(FREIRE,1986) traz à tona inúmeras deficiências no sistema educacional do 

país. Dentre as limitações, destacam-se: falta de infraestrutura nas escolas, 

materiais didáticos e processos de formação adequados para lidar com os 

desafios crescentes impostos pela realidade brasileira. Percebe-se que os 

educadores necessitam de ambientes e tempos formativos para o 

desenvolvimento das suas atividades profissionais (BATISTA, 2012). É 

importante ressaltar, que a formação de professores deve ser desenvolvida ao 

longo da vida profissional docente, e que haja comprometimento dos 

professores envolvidos, para que, possam ter uma mudança de postura em 

sala de aula, a partir do conhecimento. Engajados no desenvolvimento de 

novas habilidades de ensino, de maneira intencional e planejada 

(ANDRÉ,2010). 

A educação bancária, em que o professor deposita em seus alunos os 

conhecimentos que julga pertinentes, limitando o pensamento crítico 

construtivo já não pode mais ser aceita. É necessário romper com as 

limitações, construindo práticas docentes que permitam acesso do ensino ao 

mais variado público discente (FREIRE, 2015). 

Na contramão do pensamento freiriano, a formação de professores é, na 

maioria dos casos, vertical e imposta, e coloca, o professor com o papel de 

protagonista ou como único responsável, desconsiderando completamente 

todos os outros fatores que contribuem, positiva ou negativamente para o 

ensino. Dentre esses fatores, podemos citar: cultura do professor, 

individualidade docente, cultura da instituição no qual está inserido, 

selecionando os mais relevantes para a pesquisa dentro de um universo de 

múltiplos fatores que influenciam no ensino (ANDRÉ, 2010). 

Muitas dessas formações reforçam a ideia muito difundida pela mídia e 

já aceita pelo senso comum, em que o professor é colocado num papel central 

e exclusivo para melhoria da qualidade da educação. O professor carrega, 
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portanto, o pesado fardo do sucesso ou insucesso dos alunos, fato que pode 

lhe deixar ansioso e com sentimento de incapacidade pois muitos se percebem 

com uma responsabilidade muito além do que ele pode intervir (ANDRÉ, 2010). 

Essa visão, bastante consolidada na sociedade, desconsidera fatores 

relevantes na aprendizagem dos alunos. Realmente o papel do professor é 

extremamente importante, mas não mais que o ambiente escolar, o acesso a 

materiais e objetos de ensino, além da rede na qual esse sujeito está inserido, 

seja ela uma rede que o estimula, ou o oprime, ambas terão impacto de mesma 

relevância na vida e aprendizagem. Os professores apresentam em sua 

individualidade suas próprias características culturais e de conduta, mas 

também estão sujeitos à conduta e cultura da escola em que trabalham, sendo 

esse conjunto, fator determinante na atuação do professor. (LIBÂNEO, 2001) 

É crescente o interesse dos pesquisadores pela temática da formação 

docente, sobretudo a formação inicial e a carência de formação continuada. 

Todavia, são muitos os fatores que desmotivam os profissionais a se formar, a 

buscar novas estratégias de ensino e novas formas de pensar suas práxis. 

(ANDRÉ, 2010). Destacamos aqui dois entraves: a distância da pesquisa do 

cotidiano profissional; a exaustiva jornada de trabalho e o tempo perdido em 

burocracias, tornando muito difícil aliar a tarefa de ensinar à de aprender sobre 

docência (BATISTA, 2012).  

Diante deste contexto, Pimenta e Franco (2008, p. 114) argumentam 

que: 

Nas escolas de ensino fundamental, e mesmo em alguns cursos de 
licenciatura e de pedagogia, a pesquisa não é um processo presente 
nas práticas pedagógicas. Isso pode ser compreendido por uma 
diversidade de fatores, como os seguintes: a representação da 
atividade docente como tecnologia, como um fazer previsível, linear, 
mecânico, em que a pesquisa não é um componente considerado; os 
ambientes pedagógicos das escolas têm se tornado espaços de 
previsibilidade, de repetição e de não mudança, incompatíveis com a 
presença de procedimentos investigativos; a situação de 
desprofissionalização dos docentes e profissionais da educação 
impõe-lhes uma jornada de trabalho de muitas horas em contato 
direto com as salas de aula e com suas decorrências burocráticas4, 

 
43 Atividades como preencher formulários, elaborar relatórios, corrigir trabalhos, realizar avaliações, 

elaborar diários de classe etc. 
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impedindo que tenham tempo e o espaço para compor um coletivo 
investigativo; as duplas ou triplas jornadas fazem que o professor 
tenha de circular diariamente por várias instituições de ensino. Essas 
e outras circunstâncias vão tornando a pesquisa um elemento 
distante das práticas de ensino escolares.  

 

Existem diferentes formas de pensar a formação de professores, e a 

estratégia escolhida, lastimavelmente é a da imposição de verdades, 

desconsiderando completamente o saber fazer do professor. Isso ocorre devido 

a muitos fatores, dentre eles, destacamos a falta de prática na educação básica 

daqueles que organizam a formação. Por isso mesmo, os formadores não 

conseguem atingir as expectativas do seu público, o que provoca o descrédito 

da formação, e a torna obsoleta e inútil, por não trazer nada para uso prático do 

professor. É preciso, portanto, que o abismo criado entre a escola básica e as 

de ensino superior sejam minimizados (RODRIGUES E SILVA E COUTINHO, 

2016). É preciso aprender com aqueles que são professores de profissão, 

sendo esses, segundo TARDIF (2002, p. 23): 

um sujeito que assume sua prática a partir dos significados que ele 
mesmo lhe dá, um sujeito que possui conhecimentos e um saber-
fazer provenientes de sua própria atividade e a partir dos quais ele a 
estrutura e a orienta.  

  
Esses docentes apresentam análise reflexiva sobre sua prática e estão 

dispostos a mudar de postura sempre que se fizer necessário, de acordo com 

novas demandas apresentadas. É necessário conhecer quais são e a origem 

dos saberes do professor que são mobilizados em seu processo de ensino? 

(TARDIF, 2002), outro fator importante é a forma de trabalhar de cada 

instituição, que se mostra pouco ou nada democrática. Afinal, ainda que o 

professor deseje romper com o tradicionalismo e estimular o espírito criativo 

nos discentes, ele esbarra em entraves que a própria escola impõe, sendo 

tolhida sua criatividade e desejo de mudança. Concordamos com Pimenta 

(2002, p. 25) que defende a autonomia intelectual do professor, quando 

argumenta que 

a superação desses limites se dará a partir da(s) teoria(s) que 
permita(m) aos professores entender as restrições impostas pela 
prática institucional e histórico-social ao ensino, de modo que se 
identifique o potencial transformador dessas práticas.  
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Além do caráter institucional, cada profissional tem em sua prática a 

individualidade construída desde a sua época escolar, que será utilizada 

sempre como base para sua prática em sala de aula, até mesmo em soluções 

de problemas (TARDIF, 2002). Contudo, o professor que se dispõe a uma 

práxis reflexiva está constantemente adaptando suas aulas às novas 

realidades que lhes são apresentadas, independentemente de seu tempo de 

trabalho. “Assim considero que a prática docente é, antes de tudo o exercício 

de convicções que foram tecidas histórica e coletivamente.” (PIMENTA, 

FRANCO, 2012, p. 111). 

Segundo Schnetzler (1996 apud ROSA; SCHNETZLER, 2003, p. 27) a 

formação de professores é imprescindível pelos seguintes aspectos principais: 

a) a necessidade de contínuo aprimoramento profissional e de 
reflexões críticas sobre a própria prática pedagógica, pois a efetiva 
melhoria do processo ensino-aprendizagem só acontece pela ação do 
professor.  
b) a necessidade de se superar o distanciamento entre contribuições 
da pesquisa educacional e a sua utilização para a melhoria da sala de 
aula, implicando que o professor seja também pesquisador de sua 
própria prática.  
c) em geral, os professores têm uma visão simplista da atividade 
docente, ao conceberem que para ensinar basta conhecer o conteúdo 
e utilizar algumas técnicas pedagógicas. 

 

Contudo, os professores da educação básica, em sua maioria, estão 

longe das pesquisas em ensino e os pesquisadores em ensino estão 

geralmente lecionando em faculdades, o que os distancia do público alvo de 

suas pesquisas. Isso posto, suas perspectivas educacionais são diferentes 

daqueles que lidam diretamente com o ensino fundamental e médio, sendo o 

conteúdo da formação, muitas vezes pouco usual para o ensino básico. Além 

disso, os professores registram que aprendem muito entre seus pares, muito 

mais até do que com livros, formação inicial e cursos de atualização.  

 

(...) pode-se dizer que a relação do professor com seus próprios 
saberes é acompanhada de uma relação social: a consciência 
profissional do professor não é um reservatório de conhecimentos no 
qual ele se abastece conforme as circunstâncias; ela nos parece ser 
amplamente marcada por processos de avaliação e de crítica em 
relação aos saberes situados fora do processo de socialização 
anterior e da prática da profissão. (TARDIF, 2002, p.105). 
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O saber do professor, o saber profissional, é construído a partir dos 

ensinamentos adquiridos na formação inicial como também na vida prática do 

professor, da sua socialização principalmente no âmbito escolar. São, portanto, 

resultantes de saberes que antecedem a formação inicial, resultantes do tempo 

em que eram estudantes e também de outras experiências vivenciadas ao 

longo da vida. Para Tardif (2002, p. 68) “...boa parte do que os professores 

sabem sobre o ensino, sobre os papéis do professor e sobre como ensinar, 

provém da sua trajetória de vida, principalmente de sua socialização enquanto 

alunos.”. A possibilidade de criar momentos em que os professores possam 

compartilhar seus conhecimentos é enriquecedora para todos, haja vista que 

nesses momentos existe a possibilidade de refletir sua prática. A formação que 

se fundamenta em um modelo pronto que chega aos professores, pouco 

contribui com sua prática profissional, pois desconsidera as necessidades dos 

professores que estão em sala de aula, fazendo da formação um repasse de 

informações, que desestimula o professor e o afasta ainda mais dos objetivos 

de um ensino de qualidade e de uma educação libertadora. 

Pimenta e Franco (2008, p. 111) argumentam que: 

 

Trilhando os complexos caminhos de formadora de docentes, 
percebo que há uma prática que forma, informa e transforma, 
simultaneamente, o sujeito e suas circunstâncias; em contrapartida 
há uma prática que oprime, distorce e congela, especialmente o 
sujeito que nela se exercita, e nesse caso o sujeito perde o acesso às 
suas circunstâncias. Para essa prática congelada muito contribuem 
as condições opressoras da instituição escolar, aliadas a uma 
precária formação para o exercício profissional da docência. Quero 
com isso realçar que as condições institucionais são estruturais na 
determinação do papel que o docente pode ocupar para modelar a 
sua prática. O docente que não encontra na instituição condições de 
integrar-se num coletivo investigativo, num ambiente coletivo de 
mútuas aprendizagens, fica sem possibilidade de organizar-se como 
sujeito de sua práxis. (PIMENTA; FRANCO, 2008, p. 111) 

 

 

É imperioso valorizar os saberes dos professores e estimular o debate e 

a análise de situações com os colegas de trabalho, para juntos chegarem às 

melhores soluções. Portanto o saber do professor é tanto produzido, quanto 

modelado por seu trabalho (TARDIF, 2014). Assim, a formação compartilhada 

de professores, é uma importante ferramenta para o desenvolvimento 

profissional docente, que visa fomentar discussões e abrir espaço para debater 



  31 

 

hesitações e compartilhar estratégias de sucesso entre seus pares. Rodrigues 

e Silva e Coutinho (2016, p. 204) defendem que: 

 

O engajamento em pesquisas colaborativas é visto como uma 
oportunidade ímpar para esse tipo de formação de professores, pois 
possibilitam a construção de parcerias que dão: a) visibilidade aos 
saberes e as boas práticas que podem ser encontradas em salas de 
aulas e na atuação de vários docentes da educação básica. 
(RODRIGUES E SILVA; COUTINHO, 2016, p. 204) 

 

Novamente, Pimenta e Franco (2012, p. 106) elucidam a importância da 

formação compartilhada: 

 

Considero que Lewin teve o mérito de romper com a forma usual de 
pesquisadores individual, propondo investigar com os participantes da 
pesquisa. Seu pressuposto era que o grupo tem o poder coercitivo 
sobre o sujeito individual e que, dessa forma, as decisões grupais 
funcionam como uma força (vetor) que aumenta a probabilidade de 
produzir rupturas nas concepções de sujeito. Entre as contribuições 
seu trabalho há que se realçar a possibilidade de criar, no processo 
de pesquisa, as comunidades de aprendizagem, no pressuposto de o 
necessário clima democrático; fica também o realce à reflexão como 
instrumento para escolha e avaliação de ações planejadas, num 
circuito conduzido por respirares cíclicas, que fundamentam o 
processo de analisar, observar, conceituar, planejar, propor e avaliar 
ações de transformação social. (PIMENTA, FRANCO, 2012, p.106) 

 

Os professores carecem de esclarecimentos e aportes teóricos, pois 

trazem consigo a lacunas oriundas da sua formação inicial. Além disso, não há 

uma política consolidada de formação continuada de professores, o que 

permite que seja construído um abismo entre pesquisadores de ensino e 

docentes, pois o que se vê são estudiosos longe das salas de aula de ensino 

básico e professores de ensino básico longe dos estudos científicos.  

 
Os cursos de licenciatura têm sido objeto de críticas em relação a sua 
possibilidade de preparar docentes, tornando-os capazes de ministrar 
bons cursos, de acordo com as concepções do que aspiram por uma 
formação para o ensino de Ciências; possuem deficiências nas áreas 
metodológicas que se ampliaram para o conhecimento das próprias 
disciplinas, levando à insegurança em relação à classe, à baixa 
qualidade das aulas e a dependência estreita dos livros didáticos. 
(KRASILCHIK 1987, p. 47). 
 

Para tanto, a formação de professores vem ao encontro com essa 

necessidade de diálogos, bem como a atualização dos docentes, apoiadas em 

teorias de estudiosos, que darão ao professor o aporte teórico necessário para 
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a execução do seu trabalho com seguridade. Diante deste assunto, Rodrigues 

e Silva e Coutinho (2016) esclarecem que: 

 

A investigação da formação docente não é uma tarefa trivial, pois o 
que se propõe a examinar é um processo complexo, dinâmico e que 
possivelmente não comporta generalizações precipitadas. Entretanto, 
quando observamos os nossos discursos em salas de aula das 
disciplinas de prática de ensino, de estágio supervisionado, muitas 
vezes, constatamos certezas fundamentadas em textos dos teóricos 
das mais diversas vertentes que são atualizados em cada leitura que 
fazemos e que recomendamos que nossos alunos façam. Essas 
certezas estruturam o nosso olhar e nos autorizam a realizar 
julgamentos sobre o que deve ser feito, sobre os erros ou posturas 
questionáveis dos educadores que atuam na educação básica. 
(RODRIGUES E SILVA; COUTINHO, 2016, p.198) 

 

É imprescindível, portanto, que os profissionais envolvidos em uma formação, 

se percebam donos dela, sendo, portanto, convidados a colaborar para sua 

construção e sucesso, sendo por isso denominada formação compartilhada. A partir 

das diferenças advindas dos diálogos, muito se pode crescer, pois cada qual 

argumentará defendendo seu ponto de vista,  se abrindo para o diálogo, para aprender 

coisas novas, para além de seu ponto de vista,  contribuindo assim para o crescimento 

do coletivo.  

 

As iniciativas de formação continuada que seguem essas premissas 
se pautam em cursos breves ou intervenções pontuais nos quais o 
engajamento dos docentes é temporário e, em alguns casos, em uma 
posição de subalternidade que nada contribui para as suas 
identificações como sujeitos que conduzem e regulam suas práticas. 
(Op. Cit. 2016, p. 199) 
 

A posição de subalternidade observada em formações verticais, em que 

um estudioso é convidado e mesmo que sem conhecer a realidade da escola, 

do professor e dos alunos, pretende ensiná-los a trabalhar. Tudo isso faz com 

que o professor convidado a participar assuma uma postura de aprendiz 

passivo, e pouco convencido da utilização das novas estratégias em suas 

aulas. A ausência de consciência coletiva contribui, para que cada um trabalhe 

a seu modo, sempre na tentativa, erro, acerto. Além disso, formações pontuais 

não permitem que os professores se engajem de forma efetiva e duradoura, 

para que se tornem protagonistas de sua prática.  

As formações neste modelo vertical, em que uma pessoa estranha à 

escola ministra palestras, geralmente são: 
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apresentadas abordagens de ensino ou tratados conteúdos 
específicos (para tentar “sanar” as deficiências da formação inicial) 
com o propósito de os professores aplicarem em suas salas as ideias 
e propostas que a academia considera eficazes. Além de conceber 
erroneamente a formação continuada, tais ações mantêm o professor 
atrelado ao papel de “simples executor e aplicador de receitas” que, 
na realidade, não dão conta de resolver os complexos problemas da 
prática pedagógica. (SCHNETZLER, 2000, p.23) 

 

É da natureza humana a busca por esclarecimentos e aprimoramento 

profissionais, especialmente os docentes, que lidam sempre com múltiplas 

adversidades e desafios. Contudo, se não nos dispusermos a aprender e 

compreender tudo isso, estaremos, todos, sujeitos à ignorância, e também 

sujeitos a perpetuá-la. Essa postura contribui, ainda que irrefletidamente, para 

a manutenção dos processos de dominação (PROCTOR, 2008). Fato é que se 

nos isolamos cada um com suas certezas, ficamos impedidos de progredir. Por 

isso se fazem necessárias oportunidades de diálogo, questionamentos e 

apontamentos às demandas que forem levantadas, dependendo do tempo e 

espaço. 

 

[...] – A necessidade de contínuo aprimoramento profissional e de 
reflexões críticas sobre a própria prática pedagógica, pois a efetiva 
melhoria do processo ensino aprendizagem só acontece pela ação do 
professor. - A necessidade de se superar o distanciamento entre 
contribuições da pesquisa educacional e a sua utilização para a 
melhoria da sala de aula, implicando que o professor seja também 
pesquisador de sua própria prática. -  Em geral, os professores têm 
uma visão simplista da atividade docente, ao conceberem que para 
ensinar basta conhecer o conteúdo e utilizar algumas técnicas 
pedagógicas (SCHNETZLER ,1996 apud ROSA; SCHNETZLER, 
2003, p. 27). 

 

  A colaboração entre os docentes permite um aprimoramento profissional 

e ampliação das estratégias de ensino, para tanto é importante que sejam 

parceiros para melhor qualidade de ensino (RODRIGUES E SILVA; 

COUTINHO, 2016).  

A formação de professores é uma grande oportunidade de trazer para o 

âmbito escolar a discussão de “como fazer”, mas também busca desenvolver 

uma outra cultura profissional baseada na coletividade e na dimensão 

colegiada, a partir de um aporte teórico conciso, mas não afastados da sala de 

aula. Essa construção será pautada na vivência do professor dentro da sala de 
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aula, refletindo e planejando de acordo com as características e as 

particularidades que se apresentem no contexto escolar que o professor está 

inserido.  

Discutir a ação do professor na abordagem dos temas que fazem parte 

da realidade dos alunos, associado à utilização de recursos que diversificam as 

atividades que acontecem em sala de aula, será o ponto de partida para 

construção da formação proposta. 

Dessa forma, as reflexões que serão engendradas terão como foco 

discutir a ação do professor na abordagem dos temas que fazem parte da 

realidade dos alunos e na utilização de recursos que diversificam as atividades 

que acontecem em sala de aula. As atividades de ensino, portanto serão 

desenvolvidas, para que a sala de aula seja um local em que os docentes 

criem situações que levem seus alunos a pensar, discutir, refutar ou ratificar as 

teorias aceitas atualmente. Momentos ricos que procurem propiciar que os 

estudantes deixem-se afetar por aulas e atividades diferenciadas (LATOUR, 

2004).    
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CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA ATOR REDE PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

A Teoria Ator-Rede, também chamada de antropologia simétrica, 

proposta por Bruno Latour e outros pesquisadores da Science Studies, dentre 

os quais, podemos destacar, Michel Callon e John Law. Latour (2008) se 

apresenta pela necessidade de uma nova teoria social. Essa nova abordagem 

sociológica questiona a separação da ciência e sociedade, pois para os 

estudiosos, elas são simétricas e ocorrem em conjectura, sendo uma 

consequência da outra. Defende ainda que a mistura dessas esferas forma 

híbridos, já que estão continuamente se inter-relacionando.  

A ciência e tecnologia não estacionam para que o social aconteça, muito 

pelo contrário, elas ocorrem concomitantemente, sendo uma, reflexo da outra. 

As pesquisas científicas partem, portanto, da necessidade da sociedade.  

Segundo Law (1992, p.382): 

 

Situada inicialmente na sociologia da ciência, a Teoria Ator-Rede se 
expandiu para uma crítica a sociologia tradicional, apresentando uma 
abordagem diferente que propunha tratar os não humanos como 
atores, conjuntamente com os seres humanos, como efeitos 
interativos participantes de redes sociomateriais/sociotécnicas. 

 

Para entender as contribuições dessa teoria, é preciso destacar e definir 

alguns conceitos importantes da ANT5. Em primeiro lugar, o que são actantes, 

anteriormente denominado ator, mas como se limitava apenas a humanos 

acabou se tornando obsoleto. Um actante pode ser um ator, humano ou não-

humano e é definido pelo efeito de suas ações e não por suas qualidades 

(LATOUR, 2001). “O mundo é formado por actantes” (HARMAN, 2009, p.14), 

 
5 Nesta pesquisa usaremos a sigla ANT (do inglês) para manter o sentido original, que remete ao 

significado “formiga”. Segundo Latour (2008, p.24) “o acrônimo ANT (Actor-Network-Theory) era 

perfeitamente adequado para um viajante cego, míope, viciado em trabalho, farejador e gregário. Uma 

formiga (ant) escrevendo para outras formigas, eis o que condiz mais muito com o meu projeto”. 

(DELGADO, 2016, p. 58). 
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portanto livros, cadernos, alunos, professores, experimentos, pincel, quadro 

branco, mídias, dentre outros, devem ser considerados actantes igualmente 

importantes e terão um efeito sobre aqueles a que estão sujeitos. Esses 

actantes se relacionam e constroem a rede, que é única, perene, contingente 

segundo a teoria ator-rede, e que se forma de acordo com as relações que se 

estabelecem.  

A ANT configura-se como uma abordagem que permite seguir as 

entidades, as quais Latour chama de atores ou actantes e que podem ser 

“qualquer pessoa e qualquer coisa que seja representada” (LATOUR, 2012, p. 

138). Neste estudo, serão levados em conta como actantes os professores 

envolvidos na formação, sua experiência profissional e os experimentos que 

podem ser utilizados no ensino de Ciências, as redes por eles estabelecidas, 

dentro de sua individualidade que constrói o coletivo 

Os estudos realizados por Latour demonstram que todos esses 

elementos e a forma como interagem são decisivos para os processos de 

translação. Segundo Melo (2011, p. 178): 

 

A TAR permite verificarmos uma multiplicidade de materiais heterogêneos 

conectados em forma de uma rede que tem múltiplas entradas, está sempre 

em movimento e aberta a novos elementos que podem se associar de forma 

inédita e inesperada. 

 

Os actantes formam redes, que por sua heterogeneidade de elementos, 

humanos, não-humanos e híbridos se convergem em uma multiplicidade de 

entradas e saídas e, portanto, de interações. Conforme a rede se constrói, 

agrupando essas entidades, ela pode corroborar ou contrapor a ocorrência de 

translação, sendo esta a apropriação do conhecimento. Para estudar as redes, 

há que se considerar aspectos tecnológicos e sociais, que se intercruzam e a 

formam, além de se considerar o espaço e tempo em que ocorrem, visto que o 

que é absurdo hoje, pode ter sido verdade em outro momento. 

Em oposição ao esforço de purificação, ou seja, a separação da 

natureza e sociedade, dos elementos humanos e não humanos, já que esses 
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interagem o tempo todo; há o trabalho de translação, que corresponde à 

atividade de criar misturas, híbridos, ou seja, novos tipos de entidades, que 

tornam impossível a diferenciação entre o social e o natural (BLOK; JENSEN, 

2011, p. 55). Essa mistura será a convergência de entidades para alcançar um 

objetivo comum a elas. Assim também ocorre com o ensino aprendizagem: é 

necessário convergir diversos actantes em uma rede, para que haja translação 

e que a partir daí emirja uma aprendizagem. 

Para Latour (2008), ninguém aprende por um processo psicológico 

interno, mas sim por um coletivo, entende-se aqui por coletivo a união da 

natureza e sociedade, desfazendo a dicotomia dessas duas esferas, já que 

ambas se relacionam e interagem.  

 

No seu cotidiano, o professor em formação, e também os em 

exercício, não se relaciona simplesmente com conceitos ou 

conhecimentos proposicionais e com pessoas. Aliado a isso, 

relaciona-se com móveis, espaços, trânsito, armas, merenda, drogas, 

tecnologias e multimídia e uma série de outros elementos que 

contribuem para sua experiência e moldam sua ação (COUTINHO et 

al. 2015, p. 164).  

 

É necessário estabelecer os actantes que compõem uma sala de aula e 

contribuem para a aprendizagem, de modo que o professor possa utilizar os 

recursos de que dispõem da melhor maneira possível, possibilitando melhor 

aprendizado e qualidade do ensino, permitindo assim o processo de translação. 

Nesse sentido a formação de professores proposta nessa pesquisa 

busca a interação e a participação dos professores, buscando estabelecer a 

rede que atua no aprendizado do próprio professor que assume o papel de 

formador e de formando em um ambiente escolar que por muitas vezes 

burocratiza e dificulta toda ação do professor.  

É sabida a diferença entre escolas, entre regiões e até mesmo entre 

salas da mesma escola, sobretudo entre alunos da mesma sala. Isso acontece 

porque cada pessoa estabelece uma rede de acordo com os estímulos aos 

quais é submetido. As particularidades de cada região e de pessoa a pessoa 



  38 

 

se reúnem nas salas de aula das escolas com turmas cada vez mais cheias e 

heterogêneas, aumentando o desafio de ensinar. Diversificar a maneira de 

ensinar, lançando mão de novas estratégias oportunizará maior afetação dos 

discentes. 

Geide disse que “acho que falta uma introdução para a concepção de 

situar uma interlocução com trabalhos  

Tendo em vista essas diferenças que perpassam a identidade docente, 

Allain (2016) realizou uma pesquisa com os alunos do curso de licenciatura em 

Ciências Biológicas de uma universidade federal de Minas Gerais.  

 

Referenciados na Teoria Ator-Rede e na cartografia de controvérsias, 
buscamos mapear os atores envolvidos nas vivências formativas 
destes licenciandos e a composição de interesses relativos à rede 
identitária docente dos mesmos. (ALLAIN, 2016, p. 7).  

 

O estudo pretendeu observar as redes identitárias desses formandos, 

analisando suas expectativas e as mudanças destas ao longo do curso de 

licenciatura em Ciências Biológicas de uma faculdade Federal de Minas Gerais. 

Observou-se que a licenciatura pouco prepara seus discentes para o trabalho 

de professor, sendo o curso, muitas vezes, usado como atalho para outras 

atuações, que não a docência. O que se notou foi que o “a formação de poucas 

associações engendradas a favor da identidade docente e vários desvios 

durante a trajetória de formação inicial que culminam com a construção de uma 

rede ― contraidentitária em relação a docência.” (ALLAIN, 2016, p. 7).  

À medida que essas práticas constroem a identidade do professor elas 

constituem a caixa preta da prática, o que Santos (2016) em sua pesquisa 

estudou: a prática docente a partir de uma sequência didática, sob a luz da 

Teoria Ator-Rede. Santos (2016, p.19) salienta que “os impactos dessas 

investigações nas escolas públicas brasileiras ainda se mostram tímidos” e por 

isso propõe a um professor de escola pública que coloque a sequência 

didática, construída de maneira compartilhada, em prática, para possíveis 

análises. 
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(...) articulamos um conjunto de estratégias metodológicas que foram 
desenvolvidas e testadas colaborativamente com um professor de uma 
escola pública estadual mineira de modo que garantisse tanto a 
operacionalização dessas estratégias quanto o desenvolvimento profissional 
docente. (SANTOS, 2016, p.19) 

 

Ao abrir a caixa preta do professor, é possível que se liste e compreenda 

os actantes que permitiram as translações, as redes criadas naquele tempo e 

espaço e também poderá elucidar aqueles que podem ser melhorados ou 

suprimidos. A investigação da prática do professor permite que tanto o que 

estuda, quanto o que é alvo da investigação aprendam, de forma colaborativa. 

 

A formação desse espaço colaborativo possibilitou que as atividades 
elaboradas, executadas nos permitissem refletir sobre o trabalho docente e 
também sobre os processos de ensino/aprendizagem em Biologia. 
(SANTOS, 2016, p.20). 

 

Essa postura reflexiva sobre a prática é necessária para o aprimoramento das 

metodologias de ensino. Nesse sentido, a ANT retira o professor da centralidade do 

sucesso ou fracasso dos alunos, mas ressalta que ele é um dos actantes que 

permeiam a rede que o aluno estabelece na relação ensino/aprendizagem, sendo 

igualmente importante outros elementos como, por exemplo a infraestrutura da escola.  
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METODOLOGIA 

  A metodologia utilizada para a realização deste trabalho, seu 

desenvolvimento e apresentação dos dados serão abordados neste capítulo. 

Para tanto, esse será subdividido em seis seções: Contextualização, 

Participantes; Coleta de dados; Procedimentos Éticos, A elaboração e 

execução da formação compartilhada de professores. 

 O desenvolvimento deste trabalho teve início com a conversa com o 

grupo de professores de ciências e ciências e vivências, da escola na qual foi 

realizada, para estabelecer a demanda levantada pelos professores, que 

definiram que seria importante uma formação que abordasse o uso de 

experimentos no ensino. Portanto, elaboramos a formação compartilhada de 

professores, que teve início após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética 

(CEP) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), no ano de 2018.  

Nossa pesquisa buscou descrever processos que emergem da formação 

compartilhada de professores, e que perfazem uma rede sócio-material, por 

meio das interações entre humanos e não humanos que ocorrem e corroboram 

na formação de professores de ciências. Foi proposta, para tanto, uma 

formação sobre o uso da experimentação como estratégia de ensino.  

Esta pesquisa por seu aspecto de análise e observação de dados 

individuais e em grupo apresenta abordagem descritiva. Segundo Martins, 

(2004, p. 292): 

 

É preciso esclarecer, antes de mais nada, que as chamadas 
metodologias qualitativas privilegiam, de modo geral, da análise de 
microprocessos, através do estudo das ações sociais individuais e 
grupais. Realizando um exame intensivo dos dados, tanto em 
amplitude quanto em profundidade, os métodos qualitativos tratam as 
unidades sociais investigadas como totalidades que desafiam o 
pesquisador. Neste caso, a preocupação básica do cientista social é 
a estreita aproximação dos dados, de fazê-lo falar da forma mais 
completa possível, abrindo-se à realidade social para melhor 
apreendê-la e compreendê-la. Se há uma característica que constitui 
a marcados métodos qualitativos ela é a flexibilidade, principalmente 
quanto às técnicas de coleta de dados, incorporando aquelas mais 
adequadas à observação que está sendo feita. 

 

Serão, portanto, analisados os dados levantados pela pesquisa de modo 

a identificar os indicadores qualitativos do trabalho realizado à luz da Teoria 

Ator-Rede. Os dados foram analisados à luz da Teoria Ator-Rede, permitindo 
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destacar os actantes que contribuíram para a ocorrência dos processos de 

translação. Os actantes humanos que participaram desta rede foram: o 

orientador da pesquisa, a pesquisadora, os professores participantes, os atores 

que compõem a direção e a coordenação da escola pesquisada e os alunos 

que participaram da aplicação da aula. Entre diversos actantes não-humanos, 

podemos destacar a apresentação da formação, o texto para estudo, 

laboratório de Ciências e Vivência, folhas, canetas, quadro, pincel, reagentes 

químicos, dentre outros elementos que contribuíram para a ocorrência do 

processo de formação.  

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

A escola, onde a pesquisa foi desenvolvida, apresenta um índice de 

desenvolvimento da educação básica com o valor de 5,1 (IDEB, 2017), numa 

situação atual de alerta de aprendizagem e com um índice inferior ao do estado 

que é de 6,3. São ofertados os anos finais do ensino Fundamental, sendo a 

única escola municipal que oferece esses anos de escolaridade nesta cidade, 

que está localizada no quadrilátero ferrífero, sendo a mineração a principal 

fonte de renda. A instituição dispõe de amplo laboratório de ciências e ciências 

e vivência. Os discentes são oriundos de todas as escolas dos anos iniciais do 

ensino fundamental, totalmente ofertado pelo município, perfazendo um total de 

512 alunos no ano de 2017, dos quais 292 são da zona rural e 220 da zona 

urbana da cidade (QUADRO 1). 

Para evitar rotulação, a escola nomeia as turmas com personalidades, 

tendo sido no ano da pesquisa, escolhido pelos alunos do ano anterior, por 

meio de votação, autores da literatura brasileira. 
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Quadro 1- Total de alunos divididos por localidades e turmas 

 

Turmas Quantidades de alunos 

Localidade rural 

Quantidade de alunos 

Localidade Urbana 

Total de alunos 

6º ano –Pedro Bandeira 13 13 26 

6º ano – José P.Paes 09 18 27 

6º ano– Cecília Meireles 11 15 26 

6º ano – Ruth Rocha 17 10 27 

6º ano – Lygia Bojunga 25 0 25 

    

7º ano – Cora Coralina 11 16 27 

7º ano – T. Rebouças 17 11 28 

7º ano – M.Quintana 18 09 27 

7º ano – Lya Luft 18 08 26 

7º ano – L.Cazarré 21 07 28 

    

8º ano –C.H.Cony 10 14 24 

8º ano – M.de Assis 09 13 22 

8º ano – A.Azevedo 12 11 23 

8º ano – C.Lispector 13 09 22 

8º ano – F.Sabino 10 09 19 

    

9º ano – R.Queiroz 18 09 27 

9º ano – J.Amado 18 10 28 

9º ano – M. Andrade 13 15 28 

9º ano –L.F.Veríssimo 16 09 25 

9º ano – G.Ramos 13 14 27 

    

Geral 292 220 512 

 

 

PARTICIPANTES 

Foram convidadas as professoras das disciplinas de Ciências e Ciências 

e Vivência, no total de três, de uma escola do interior de Minas Gerais, para 

participar da pesquisa em suas salas de aula e a pedagoga responsável por 

essas disciplinas. O grupo foi chamado a participar da construção da formação, 

de modo que cada um contribuísse com suas demandas e conhecimentos. É 

importante destacar que os sujeitos da pesquisa serão identificados por nomes 

fictícios. 

 A professora Ana, formada em Ciências Biológicas e especialista em 

Metodologia do Ensino Biologia e Química, tinha 34 anos de idade, 7 anos de 

docência e trabalhava, na época, em duas escolas, com carga horária total de 

60 horas/semana, sendo um cargo de 30h em cada escola. Uma delas, onde 

se desenvolveu a pesquisa, lecionava Ciências e Ciências e Vivência no 8° e 
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9° anos, dos anos finais do ensino fundamental, e na outra, em uma cidade 

vizinha, na qual reside, lecionava Informática para os anos iniciais do ensino 

fundamental. 

A professora Bia formada em Ciências Biológicas e mestre em Ecologia 

de Biomas Tropicais, tinha 31 anos de idade, 5 anos de docência em ensino 

superior e básico e trabalhava, na época, apenas na escola onde foi realizada 

a pesquisa. Sua carga horária total era de 24 horas/semana, lecionava 

Ciências no 6° e 7° anos, dos anos finais do ensino fundamental. Concomitante 

a essas atividades, atuava como coorientadora de projetos de pesquisa e 

extensão na Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG), sendo esta 

atividade não remunerada. Essa professora, após o primeiro encontro, 

oficializou sua recusa a participar da formação, por meio de termo de recusa 

enviado por e-mail à pesquisadora, por motivos de saúde. - 

A professora Kelly, formada em Ciências Biológicas, tinha 35 anos de 

idade, 9 anos de docência e trabalhava, na época, em três escolas. Duas das 

quais são rede municipal; com carga horária total de 44 horas/semana, sendo 

um cargo de 4h na escola pesquisada, onde lecionava Ciências no 8° ano do 

ensino fundamental, e na outra, na mesma cidade, um cargo com 23 aulas, 

lecionando ciências do 1° ao 5 ° anos dos anos iniciais do ensino fundamental. 

Ministrava aulas também em outro cargo de 17 aulas, em escola estadual, na 

mesma cidade, lecionando ciências e biologia no 7°, 8° e 9° do ensino 

fundamental e no 1°, 2° e 3° anos do ensino médio regular e na Educação de 

Jovens e Adultos. Essa professora se recusou a participar da pesquisa, sem 

nos apresentar seus motivos.  

A Coordenadora pedagógica, 52 anos de idade, estudante de 

especialização em Educação Inclusiva, formada em Pedagogia, 2 anos de 

experiência. Trabalha apenas na escola pesquisada, em um cargo com carga 

horária semanal de 40 horas. 

A pesquisa teve ampla adesão, com apenas uma recusa injustificada, da 

professora Kelly, o que nos gerou uma questão: por quê? Vale ressaltar que a 

formação foi ofertada dentro da carga horária das professoras, num horário 

previsto para planejamento, formações, dentre outros, afazeres do professor. O 

docente cumpre metade na escola e metade em casa, perfazendo um total de 
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1/3 da sua carga horária remunerada, a esse momento, denomina-se hora 

pedagógica. Houve necessidade apenas de alteração de turno para os 

primeiros encontros, a que os professores se dispuseram com tranquilidade, 

apontando os possíveis dias para essas alterações. Isso posto, definimos o 

melhor dia e horário para o grupo, tendo sido um dia de jogo da copa, dia este 

que teríamos que cumprir horário, sem alunos na escola. Após o primeiro 

encontro, a professora Bia formalizou sua saída por motivo de saúde. A 

professora Ana participou ativamente até o último encontro, nos levando a uma 

nova incógnita: por que ela participou até o fim?  

A formação se deu com duas professoras: Ana e a pesquisadora, e uma 

coordenadora pedagógica que acompanhou todo o processo.  

Os atores humanos se conectam pelo elo que a própria escola os impõe, 

no convívio escolar e a área de ensino em comum. Os atores não humanos se 

conectam por meio das tramas de interesse que permeiam o ensino, sendo 

eles: laboratório de ciências, livro didático, materiais diversos de aula prática e 

teórica, roteiros de aula, histórico de formação dos indivíduos envolvidos, 

dentre outros.  

As formações, quando oferecidas, em muitos casos, não oportunizam 

momentos em que os professores possam compartilhar suas demandas e 

práticas. Trocar ideias do que deu certo e o que não deu, para que entre 

nossos pares possamos ampliar nossas estratégias de ensino.  

COLETA DE DADOS 

   

A priori, foi realizado um encontro que serviu para levantamento da 

demanda dos professores, registrada em caderno de campo, para análise e 

elaboração da formação. A partir desta demanda, construímos, com a 

colaboração dos professores, uma formação compartilhada que utiliza a 

experimentação como estratégia de ensino. Infelizmente, o grupo que 

participou deste primeiro momento não foi o mesmo que participou da 

formação, já que os professores do ano de 2017 não permaneceram no ano de 

2018, exceto por uma professora que trabalhou na escola nos dois anos 

anteriores e continuou no ano da pesquisa e no ano seguinte , sendo, portanto, 

o público alvo diverso à nossa expectativa. Todavia, o novo grupo aceitou a 



  45 

 

proposta imediatamente, apresentando suas considerações, com as quais 

fizemos modificações de modo a atender suas expectativas, sem alterar a 

estrutura da formação. 

Após a aceitação da direção da escola, da assinatura dos termos de 

consentimento dos professores participantes e aprovação do projeto pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto, os 

procedimentos para coleta de dados e desenvolvimento do trabalho foram 

iniciados. Foram feitos registros por meio de filmagem e gravação de áudio de 

todo desenvolvimento da formação de professores. Na aplicação da aula 

elaborada pelo grupo foram feitos registros de fotos, filmagens e gravação de 

áudio. 

Para uma melhor compreensão, analisamos os resultados obtidos por 

meio de diagramas, nos quais diferenciamos os momentos e actantes em cada 

encontro. Esses actantes compuseram uma rede complexa que permitiu 

associações esperadas, embora tenham surgido desvios ou novas 

associações, como a recusa de uma professora em participar, a mudança do 

quadro de professores, muito comum nas escolas públicas, de um ano para o 

outro, ou ainda durante o ano. Houve também pedido das participantes em 

reorganizar os encontros da formação, fazendo um compilado dos três 

primeiros encontros em um dia só, sendo que na proposta inicial havíamos 

planejado seis encontros de 50 minutos cada. Decidimos mudar o tempo do 

primeiro momento, sendo sugestão das participantes e fizemos o primeiro 

encontro com 2 horas e 30 minutos contemplando os seguintes subtemas: a) 

Formação compartilhada de professores. O que é?; b) O que você sabe do uso 

de experimentação no ensino de ciências? A experimentação como elemento 

para o ensino de ciências e c) A construção de aulas experimentais para o 

ensino de ciências.  Entretanto, para facilitar a compreensão desta divisão de 

encontros, fizemos a análise dos seis momentos, que compuseram a formação. 

PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

 

A Secretaria Municipal de Educação da cidade na qual a formação se 

deu foi informada sobre a proposta de formação e autorizou a execução na 

escola proposta. A autorização para a realização da pesquisa estará 
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comprovada através da assinatura da carta de concordância (Anexo I). Após a 

aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Ouro Preto – UFOP, a pesquisadora estará disponível para 

quaisquer esclarecimentos. Todos os registros efetuados no decorrer deste 

estudo estarão sob a responsabilidade do Orientador Prof. Dr. Fábio Augusto 

Rodrigues e Silva e serão arquivados no Instituto de Ciências Exatas e 

Biológicas – ICEB (UFOP), por um período de cinco anos, sendo incinerados 

após este prazo. 

 

ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA FORMAÇÃO COMPARTILHADA DE PROFESSORES 

A elaboração dessa formação surge da inquietude dos pesquisadores 

em querer, de alguma forma, modificar a realidade em que vive, cuja rede de 

ensino jamais ofereceu formação para os docentes da área de ciências. 

Propusemos então, um momento de aprendizagem conjunto, pretendendo que 

os envolvidos pudessem aproveitar esse momento de incursão em uma 

renomada instituição de ensino, que ofereceu os aportes teóricos necessários e 

o apoio de também renomado pesquisador em ensino 

A secretaria municipal de educação aceitou de pronto a proposta e nos 

disponibilizou a pauta de formações continuadas que são aplicadas nas áreas 

de português e matemática. Utilizamos esse mesmo formato, para que 

pudéssemos trabalhar em consonância com o que já vem sendo desenvolvida 

no município. Toda a formação se encontra disponível ao final (APÊNDICE E). 

A formação constou de seis encontros, que serão estudados na 

apresentação dos dados, como apresentados na Figura 1.  
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Figura 1- Esquema da Estrutura da Formação 

 

Fonte: Elaborado pela autora no programa Power Point 
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APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

Neste capítulo trataremos das redes estabelecidas a partir da proposta 

de formação compartilhada de professores, descrevendo as mediações dos 

actantes sejam eles humanos ou não humanos que compuseram a prática 

sociomaterial estabelecida.  

Difícil definir a temporalidade que é relativa para cada participante, seja 

ele humano ou não humano. A escola funciona há 10 anos, nunca ofereceu 

formação continuada de professores de ciências. Cada professor participante 

graduou-se em um ano, se especializou em áreas diversas, apresentam idade 

e tempo de docência também variados, e isso tudo os diferencia. Seus anseios 

e suas trajetórias são resultantes de experiências diversas, que se convergem 

neste tempo e espaço.  

 

1° ENCONTRO: FORMAÇÃO COMPARTILHADA DE PROFESSORES. O QUE É?  

No primeiro encontro, nós, as professoras de ciências, ciências e 

vivência, além da coordenadora pedagógica, conversamos sobre os anseios a 

respeito do que esperar de uma formação compartilhada de professores, 

fizemos a apresentação das professoras participantes e definimos formação 

compartilhada e apresentamos a Teoria Ator-Rede (ANT). Quando 

apresentados aos conceitos da ANT, as docentes ficaram bastante 

empolgados por conhecer uma nova teoria e foi levantada a necessidade de se 

conhecer diversas teorias, para melhor atender um número cada vez mais 

diverso de discentes. 

Destacamos que, assim como o significado da abreviação do nome da 

teoria, professores também podem se assemelhar às formigas, no que diz 

respeito ao seu trabalho. Foi lido trecho da pesquisa, em que segundo Latour 

(2008, p.24)  

o acrônimo ANT (Actor-Network-Theory) era perfeitamente adequado 
para um viajante cego, míope, viciado em trabalho, farejador e 
gregário. Uma formiga (ant) escrevendo para outras formigas, eis o 
que condiz mais muito com o meu projeto (DELGADO, 2016, p. 58).  
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O grupo concordou com a comparação e citou inúmeras formações que 

fizeram e eram vistos em condições de subalternidade, o que os incomodava, 

especialmente, porque em muitos casos essas formações eram aplicadas por 

pessoas que não conhecem a dinâmica de uma escola de ensino básico. 

Levantou-se também a aplicabilidade e importância no ensino do conteúdo 

oferecido nas formações. A professora Ana se sente à vontade em discorrer 

sobre uma formação que participou: 

- Professora Ana: “Eu penso o seguinte: que muitas vezes isso 

acontece. Você, que seja uma formação, ou curso, ou aplicação, você 

ouve: você é o professor, você está em sala, a decisão é sua. Na 

verdade, O interessante para que isso mude é realmente fazer uma 

reflexão, nesse sentido, e ver se de fato o que eu estou fazendo... 

atende? É necessário rever, estar aberta a esta mudança. Eu tenho o 

meu (sic) o pedagogo da minha escola, deu uma capacitação sobre 

como fazer um relatório. Ele deu uma capacitação bacaninha, 

mostrou, ensinou... Na hora que ele pegou esse relatório: nada. E ele 

começou a escrever sobre isso, e ele escreve muito também, sabe? 

Sobre como os profissionais da educação não trazem na prática 

mesmo não aplicam os protocolos. Não fazem na prática, muitas 

vezes, aquilo que eles aprendem nas formações, que é algo que deve 

levar à nossa reflexão, e é isso que vai fazer mudar:  querer ser um 

profissional melhor, eu tenho que querer. Ninguém está o tempo todo 

na sala de aula pra ver se eu estou aplicando.” 

 

Ou seja, não somos reprodutores; construímos conhecimento à partir do 

que nos é apresentado e tomamos decisões no exercício da docência. É 

interessante a percepção da professora Bia da tomada de decisão e mudança 

de postura individual, ainda que tendo adquirido o conhecimento na 

coletividade.  

 

Outro ponto mencionado foi a disponibilidade em participar das 

formações de professores. O assunto foi mencionado diante da negativa de 

uma professora em participar da formação proposta: 

Professora Ana: "Mas isso vem de anos, sabe por que te falo isso? 

Vejo na minha outra escola que quando vamos propor alguma coisa, 

a primeira resposta que você tem do profissional é o não. “Isso não 

vai dar certo não.” Por quê? Porque ele mesmo já não quer, sabe? E 

isso vem de anos. É questão dessa desmotivação, talvez pela 

indisciplina que também temos, então parece que será algo a mais 

pra esse profissional fazer. Não é nem por hoje não, sempre foi 

assim. Aí você tem que ir com jeito, falar: olha, vamos fazer assim... 

alguns vão fazer, outros vão dizer que não, acho que não vai ser 

pesado, vai ser bacana. Mas tem pessoas que não são abertas. Se 

alguém fala um negócio desse comigo, eu vou falar: olha, não tenho 
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consciência nenhuma de como fazer, mas vamos sentar e ver como 

vamos fazer isso então. Tem gente que não mesmo, que é assim, é 

assim e pronto. Não é assim que acontece?" 

 

E de fato, se a formação não for articulada ao tempo-escola, propondo 

possíveis soluções para os problemas reais daquela instituição, ela se torna 

dispensável por não haver aplicabilidade, se reduzindo apenas a “algo mais”. 

Por esse e outros inúmeros motivos levam as pessoas a não querer participar, 

e destacamos que a nossa proposta é de que nós construiríamos nossa 

formação, à qual nos propusemos e aceitamos participar, salientando a 

liberdade a que essa formação se propõe. A demanda do grupo, de primeira 

necessidade, foi o uso de experimentos no ensino de ciências, sendo assim, 

cada participante destacou sua experiência com esta estratégia de ensino. 

Ressaltamos ainda: 

- Pedagoga “Tem que ver todos os lados. Como está no texto, todos 

somos atores. Acredito que quando algo já vem imposto, chega 

pronto, talvez esse profissional já crie uma antipatia. A essência do 

prazer está na construção. Vamos pensar o que pode ser feito, o que 

pode ser adequado. A gente sabe: tem um projeto tal, o que podemos 

fazer, minimizar ou maximizar, o que a gente pode adequar. Mas 

acontece de o professor já vir: “isso aqui eu não faço, esse aluno aqui 

não entra na minha aula”. É interessante pensar, discutir a prática, 

criar uma identidade profissional.” 

 

Foi relatada a necessidade dos encontros por área de ensino, 

especialmente com formações por área, todavia, alguns professores se negam 

a sair do trivial, ou aceitar que alguém pode trazer novidades produtivas para 

serem implementadas no contexto da sala de aula. Levantou-se também a 

questão dos professores que se mostram dispostos a participar das formações, 

mas não coloca o aprendido em prática, conforme podemos identificar no 

diálogo abaixo: 

 

- Pedagoga: Mas volta a questão pessoal, nem todos se dispõem. 

 

- Professora Bia: É, nem todos se dispõem. 

 

- Pedagoga: São os desafios que temos diários. 

 

 - Professora Bia: Ponho no meu planejamento e não na sala, né?!  

 

- Professora Ana: é, tem aquele que fala que vai fazer e não faz nada, 

tem aquele que nem topa tentar e ainda aquele que faz, 
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independente de ser fiscalizado, porque isso é dele. Talvez seja de 

professores  

 

- Professora pesquisadora: Volto na fala da Ana no seguinte: às 

vezes você vai ter gente que não vai querer fazer, e vai ter gente vai 

sim querer fazer e não vai fazer na prática também. Eu volto na sua 

fala aqui também professora Bia, quando, você disse que tenta ao 

máximo usar o que você aprendeu ano passado, daquela formação 

que foi dada pela secretaria, sobre o uso de textos no ensino de 

ciências, geografia e história. Então isso é seu, é particular, é da sua 

identidade profissional tentar aproveitar. Agora, nós poderíamos 

dizer: ‘aprendi, e nunca mais vou usar’.  

 

- Professora Ana: Às vezes é uma professora antiga, que da a 

mesma matéria, que acha que ensina é assim mesmo, e pronto. 

- Formadora: Eu estudei essa questão, essa característica é do 

professor, e nem sempre é um professor antigo. 

- Professora Ana: Não?  

- Professora Bia: Não, e nem sempre é um professor que não tá 

recebendo também. 

- Pedagoga: Tem ‘N’ situações. É a nossa luta diária. 

 É importante destacar, que embora possa pareça o provável, é 

uma inverdade dizer que professores com maior tempo de profissão se opõem 

a aplicar novas habilidades, construídas por meio de formações e da reflexão 

sobre suas práxis. Segundo a literatura (ANDRÉ, 2010.), não existe esta 

relação de forma significativa, o que há é a tomada de decisão a partir da 

identidade de cada professor. 

 
Figura 2 - Diagrama de translações: Primeiro encontro 
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Fonte: Elaborado pela autora pelo programa Power point 

Nesse diagrama do primeiro encontro, podemos observar que, apesar de 

muitos desvios, as associações esperadas ocorreram. O primeiro desvio foi a 

mudança dos professores do ano que a formação foi proposta para o ano que 

ela foi executada. Esse desvio gerou desconforto, tendo em vista o caráter 

democrático da formação, além disso, uma das professoras que outrora se 

dispôs a participar, quando o primeiro encontro foi marcado, se recusou a ir, e 

não se justificou. O desejo dela foi respeitado, muito embora tenha causado 

profundo estranhamento, gerando o segundo desvio. O terceiro desvio foi uma 

grata surpresa, pois as professoras participantes estavam tão engajadas que 

pediram para estender o encontro, que por isso englobou os três primeiros 

encontros previstos. 

O grupo participante se mostrou bastante engajado no desenvolvimento 

da discussão que foi proposta. Ao iniciarmos nosso encontro, fiz um breve 

relato da minha prática de ensino e pedi que cada um se apresentasse, visto 

que, uma professora não tinha convivência direta com a outra, devido ao 

horário de trabalho. Todas o fizeram de modo simples e com liberdade.  

2° ENCONTRO: O QUE VOCÊ SABE DO USO DE EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE 
CIÊNCIAS? A EXPERIMENTAÇÃO COMO ELEMENTO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS. 

 

No primeiro momento do segundo encontro os participantes responderam 

livremente à indagação proposta: Eles disseram considerar importante a aula 

experimental por seu aspecto lúdico e realista. Além disso, o método científico 

é norteador das atividades, por serem seguidas suas etapas: observação de 

fato ou fenômeno, elaboração de hipóteses, realização do experimento, 

anotação dos resultados e conclusão, o que aproxima os discentes ao trabalho 

dos cientistas. Registraram o uso das atividades experimentais em sua prática 

docente, entretanto, apontaram algumas dificuldades para a sua realização. 

Foram mencionadas dificuldades em alguns conteúdos e também dificuldades 

de ordem organizacional como quantidade de alunos por turma e falta de 

espaço para estas atividades nas escolas, o que não acontece na escola em 

que ocorre a formação.  
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O encontro transcorreu de maneira bastante produtiva, com destaque 

para a identificação dos professores com o texto de estudo escolhido pelos 

pesquisadores “Formação docente em ensino de Ciências: uma reflexão a 

partir da epistemologia da ignorância” de Fábio Augusto Rodrigues e Silva, 

Francisco Ângelo Coutinho, com leitura protocolada realizada pelo grupo. O 

estudo do texto foi bastante proveitoso, sobretudo por todos se descobrirem 

“ignorantes” e sujeitos capazes de se formar. 

 O texto gerou o diálogo esperado, com o grupo colocando seus pontos 

de vista de maneira espontânea e natural, contribuindo assim com a fluidez da 

formação.  

Após esse primeiro momento, o grupo começou a registrar as impressões 

da sua prática: à medida que a leitura do texto era feita, seguimos construindo 

os conceitos e discutindo nossas concepções, de acordo com nossa realidade. 

Os professores discorrem sobre o distanciamento do ensino científico e a 

realidade que se encontram.  

- Professora Ana: Achei interessante ele dizer sobre o professor ‘não 

saber’ né? Porque geralmente quem está nas faculdades, ele analisa 

muito os professores como cobaias e aponta aquilo que o professor 

não sabe, ou que ele entende que o professor não sabe. Achei 

interessante a forma que ele colocou aqui, se predispondo a ser 

humilde para aprender, para olhar. Porque o professor de faculdade 

ele tem um conhecimento científico bacana, mas quando ele vem pra 

sala de aula ele descobre que não consegue fazer. Que tem que 

trabalhar de outra forma, até mesmo trabalhando como aquele 

profissional que trabalha no ensino médio, ou até mesmo no ensino 

fundamental. Porque ele percebe que ele não precisa só ensinar, 

porque ele tem todo conhecimento para tal, né? Achei muito bacana a 

forma que ele colocou.  

- Formadora: é o abismo que ocorre entre a educação básica e 

superior. Os pesquisadores estão lá e nós aqui. E uma hora os 

nossos alunos chegarão para eles nas faculdades. Daí a necessidade 

de trocarmos experiências e aprender junto, para que o ensino não 

seja prejudicado. 

- Pedagogo: é importante relacionar a teoria com a prática. 

 O distanciamento do professor da educação básica do meio acadêmico 

se dá por diversos fatores, sobretudo pela falta de incentivo e apoio das 

instituições em que trabalham, a carga horária de trabalho exaustiva e a 

incompatibilidade de horário e escassez de oportunidade de estudo. 
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 Seguindo ainda neste diálogo, foi feita uma análise da dificuldade de se 

ensinar quando o professor não consegue tornar seu conteúdo palpável, para 

que o ensino se dê de maneira eficiente.  

- Professora Ana: o aluno fala assim: ’fulano sabe muito né? Ele fala 

bem demais, mas eu não entendo nada do que ele diz. 

 Acreditamos que seja necessário trazer os termos para a realidade do 

aluno, para que lhe seja compreensível, sem ser, no entanto, simplista, de 

forma a sempre enriquecer o vocabulário do estudante, para que agregue ao 

seu aprendizado. 

- Professora Ana: Eu faço assim: durante a minha fala eu falo de 

maneira simples, mas no próprio roteiro da aula prática eu já coloco 

os termos técnicos, de modo que eles associem com a minha fala e 

aquilo faça sentido para o menino. Entendeu? Eu parto sempre do 

pressuposto que ele não sabe. 

- Pedagoga: E nessa você atinge todos, os que sabem e os que não 

sabem.  

 É imprescindível destacar o quanto se ganha no ensino feito desta 

forma, pois o professor leva os alunos a pensar, associando o conteúdo aos 

seus pressupostos e a partir deles, constrói novos conceitos e habilidades, de 

maneira significativa. Desta forma, o aluno se apropria do conhecimento, 

porque esse foi construído com sua colaboração, deixando-o à vontade para 

acrescentar suas impressões, e até mesmo questionar situações que ele esteja 

em discordância com o professor.    

- Professora pesquisadora: vamos pegar o tema água, conteúdo do 

6° ano. A gente constrói demais neste tema, porque eles sabem que 

a água evapora. Mas ele não sabe falar que a água evaporou. 

- Professora Bia: É, eles falam, a água ‘seca’. Mas como seca a 

água? 

- Professora pesquisadora: aí a gente tem uma grande oportunidade 

de construção de conceitos, ‘linkando’ a teoria à prática. Não é 

professora Bia, a gente trabalhou isso junto e percebeu que ficou 

consolidada a aprendizagem.  

- Professora Bia: Sim, eles chegam no 7°ano, com isso muito 

consolidado e relatam isso, com alegria de lembrar, nas aulas. 

 A discussão continua de modo a se pensar como a experimentação 

pode ajudar nesse processo de ensino. Como as professoras trabalham nas 

mesmas turmas, elas conseguem perceber facilmente como as translações 
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concorrem, em cada conteúdo ministrado na teoria e na prática. As professoras 

discorrem sobre a dificuldade em realizar experimentos em certos temas, como 

por exemplo o assunto sexualidade. 

- Professora Ana: é, vai usar os modelos anatômicos, é só o visual 

mesmo, mas o modelo ajuda muito por ser 3D.  

- Pedagoga: nessa escola somos privilegiados por termos as peças 

anatômicas e um laboratório tão bem equipado. 

- Professora pesquisadora: Realmente. As peças anatômicas, por 

serem muito próximas em tamanho e formato ao natural, ajudam 

muito para a compreensão do educando. 

 O ideal seria sim que todas as escolas tivessem esse lugar, reservado 

para o ensino prático das ciências. Entretanto, a própria diferenciação em duas 

disciplinas apresentada nesta escola em Ciências e Ciências e Vivência, não é 

uma realidade em muitos locais e o grupo defende a manutenção delas, para 

que a prática na ciência não seja suprimida pela ‘falta de tempo’ do professor. 

É necessário que os professores se reconheçam como atores, resultantes de 

sua própria história e com uma trajetória de práticas singulares. O seu saber 

fazer e o seu conhecimento, são o que tem de melhor para continuar a 

aprender. Sem essa tomada de decisão, não há como se aprimorar, ainda que 

os sujeitos nele envolvidos tenham acesso às formações e outros instrumentos 

de desenvolvimento profissional. 

 

- Professora Ana: Que é o caso dessa Camila aqui. Ela fez e 

participou de tudo, e na hora que você está doido pra descobrir o que 

aconteceu ... ela não fez, Ela foi, foi, foi e depois ‘: ó, não quero!’ 

 

- Professora Bia: Oh, por que ela não fez?? 

 

- Professora Ana: Ela fez igual eu falei! Tem gente que só põe no 

planejamento e não faz. Talvez ela é do estado e está sem receber. 

 

- Professora pesquisadora : Concordo que a gente fica indignada de 

não receber, ano passado inteiro atrasado mesmo eu fiquei 

recebendo tudo atrasado do Estado. Mas tem professor que já fala: 

Ah, o Pimentel não vai me pagar mesmo, vou fazer pra quê?? E você 

vê que tem aqueles que falam: eu tenho que trabalhar assim mesmo, 

e muito, pra esses meninos elegerem pessoas melhores.  

- Pedagoga: Mas eu aprendi uma coisa: professor não tem que ser 

herói não. Como numa escola com 48 dias de paralisação, os 

professores vão dar conta de fechar o conteúdo do ano letivo, como 

se pode exigir desse professor? 
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- Professora Ana: É, não dá!  

- Pedagoga: Entretanto, tem situação de ter toda condição, 

psicológica também na escola pra fazer, com o apoio, com os atores 

né, aproveitando sua fala..., e daí você propõe um projeto e a pessoa 

fala: “olha, não vai dar certo. Eu tenho que seguir esse plano anual 

aqui...”. Tem gente que não tem abertura... ainda mais sem receber, 

você não tem uma ponte. 

- Professora pesquisadora : Eu concordo, mas vamos abrir um 

parêntese: professor mesmo quando está parado, ele está 

ensinando... que nos estamos numa rede. Volta lá no conceito de 

rede de Latour. Ele ensina que estamos numa rede. Se a rede não 

está funcionando, nada funciona está paralisado, a mãe está em casa 

com o menino, em tempo de arrancar os cabelos, pois acha que o 

professor é babá.  

- Professora Ana: Pois ela não dá conta, e enquanto isso o professor, 

pega ate 60 alunos numa sala do estado, porque pelo estado pode, 

né? 60 alunos... contudo, lá na sala de aula, eu vejo que quando se é 

bom professor, você não desconta na sala e no aluno aquilo ali. Tem 

menino que vem de casa sem noção nenhuma de ética, educação, 

respeito e aí você perde um tempão ensinando isso, pra você 

conseguir dar aula e quando vê, o contudo mesmo ficou pra trás. 

 Nesse momento, a discussão gira em torno da realidade apresentada 

nas escolas, no ano da produção de dados resultantes da formação, da rede 

estadual de ensino de Minas Gerais, que fizeram a paralisação devido ao 

atraso de pagamento. Este é um entrave no ensino: a desvalorização do 

profissional. Que tem que apresentar múltiplas facetas, para dar conta de 

ensinar e ao mesmo tempo tem que ser, pai, mãe, médico, psicólogo, e jamais 

‘só professor’. Por isso o ensinar acaba sendo prejudicado, porque para se ter 

uma condição mínima de trabalho, você primeiro tem que ensinar ética, 

respeito, postura em sala de aula, coisas que já deveriam vir de casa. 

 

3° ENCONTRO: A CONSTRUÇÃO DE AULAS EXPERIMENTAIS PARA O ENSINO DE 
CIÊNCIAS  

Após roda de conversa sobre a proposta, o grupo formulou uma aula 

experimental a ser aplicada na sala da professora Ana, uma turma de 8° ano, 

composta por 22 alunos, sendo uma com necessidades especiais, por isso, 

conta com uma assistente de turma. A aula escolhida foi “CARBOIDRATOS – 

IDENTIFICANDO AMIDO EM NOSSOS ALIMENTOS”, devido ao conteúdo que 

estava sendo ministrado no conteúdo de Ciências pela professora 

pesquisadora, de modo a não atrapalhar o andamento do seu planejamento e o 
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da professora participante. O objetivo da atividade experimental era: identificar 

a presença amido pela reação com o reagente em diferentes alimentos. O 

planejamento teve o objetivo de colocar os alunos no papel de protagonistas 

durante toda a prática, sob a orientação da professora Ana.  

 

4° ENCONTRO: APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS  

A proposta da aula contou com um roteiro (FIGURA 3) escolhido 

coletivamente e sua execução foi assistida pela pesquisadora e pela 

coordenadora pedagógica. Durante a observação, foram anotados pontos a 

serem repensados para as futuras aulas planejadas, as impressões foram 

anotadas em caderno de campo, além de terem sido gravados áudios e feito 

registros fotográficos. A aula planejada foi aplicada sob a orientação da 

professora participante da pesquisa, Ana, contou também com a presença de 

uma assistente de turma que auxiliou uma aluna com necessidades especiais, 

e da pedagoga da escola, do turno realizado. A turma foi escolhida pela 

professora Ana que a realizou pelo dia e horário da aula que daria para ambas 

professoras estarem presentes. 
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Figura 3- Roteiro de aula prática 
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A prática transcorreu com sucesso, com pontual interrupção por 

indisciplina. No laboratório a professora preparou previamente os materiais 

necessários para cada grupo de trabalho (FIGURA 4), que realizou a atividade 

de maneira independente, sob orientação da professora Ana (FIGURA 5 E 6). 

Após realização da prática, fizemos uma avaliação para identificar pontos 

positivos que, portanto, devem ser mantidos, e pontos negativos, que podem 

ser suprimidos ou até mesmo, melhorados. Percebemos que interrupções 

como recados dados em sala e chamada feita pela secretaria da escola foram 

actantes negativos, pois dispersava os alunos, prejudicando a sua mobilização 

na atividade, sendo, portanto, necessário retomar o que fora dado, naquele 

momento. 
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Figura 4 - Atores não-humanos mobilizados para a primeira aula prática 

 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

 
 

Figura 5- Interação de fatores humanos e não-humanos 

 

 
Fonte: arquivo pessoal da professora pesquisadora. 
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Figura 6 - Interação de fatores humanos e não-humanos 

 

 

Fonte: arquivo pessoal da professora pesquisadora. 

 
 

Como é evidenciado pelo diagrama ( FIGURA 7), ainda que a aula tenha 

ocorrido com alguns desvios, seus objetivos foram alcançados: os alunos se 

envolveram com a atividade e as desenvolveram com entusiasmo, 

especialmente quando os reagentes começaram a mudar a cor dos alimentos. 

A professora mediou a aula de modo a permitir as interações entre os alunos 

entretanto, a responsabilidade de trazer os materiais e pelo êxito da aula 

ficaram só para ela. Os objetos permitiram uma mobilização de conhecimentos 

que não aconteceria em uma aula tradicional, porque naquele momento, em 

que os alunos tentavam descobrir o que aconteceria em cada alimento, eles 

acionaram suas redes e inferiam sobre os resultados que esperavam, se 

reportando ao conteúdo estudado em sala.. A proposta foi executada de 

maneira bem tranquila, apesar de ter tido um momento de indisciplina pontual, 

que rapidamente a professora aplicadora resolveu. Juntamente com a prática 

prevista no roteiro, foi proposta a escrita de uma carta enigmática (FIGURA 8), 

que obedeceria à mesma reação química da atividade do roteiro, isto é, na 

presença do amido, o reagente iodo, faria com que as letras ficassem em preto, 

de modo a desvendar o mistério escrito na carta (FIGURA 9), que após a 
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escrita e com a evaporação da água, escondia sua mensagem. Os alunos se 

mostraram bastante interessados em perceber essa reação química, que 

ocorreu também com os alimentos. Cada grupo terminou a prática a seu tempo 

e apoiaram os outros grupos no desenvolvimento da atividade. Essa interação 

foi muito positiva para todos os envolvidos.  

Figura 7 - Diagrama de translações: aplicação Professora Ana da atividade prática 1 

 

Fonte: Elaborado pelos autores pelo programa Power point 

Figura 8- Escrita da carta enigmática 

 

Fonte: arquivo pessoal da professora pesquisadora. 
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Figura 9 - Reação do amido com o iodo 

 

Fonte: arquivo pessoal da professora pesquisadora. 

 

5° ENCONTRO: A CONSTRUÇÃO DE AULAS EXPERIMENTAIS PARA O ENSINO DE 
CIÊNCIAS  

Após a aplicação da primeira atividade experimental, nos reunimos e 

pensamos o que poderia ser melhorado para elaboração da segunda atividade. 

Planejamos a nova atividade prática a ser aplicada pela professora 

participante, levando-se em considerações as adequações propostas após a 

primeira aula apresentada.  

O grupo acordou que seria interessante dar maior autonomia aos 

discentes, de modo que pudessem caminhar mais independentes que na aula 

anteriormente proposta, em que a professora aplicadora preparou os materiais 

e pediu que os alunos a acompanhassem na sequência da experimentação. 

Sendo assim, as adequações propostas almejaram permitir que os alunos 

dividissem com a professora as responsabilidades, desde trazer os materiais 

necessários até concluir com suas inferências sobre o observado. Um desvio 

que realmente incomodou ao desenvolvimento da proposta anterior foi a 

quantidade de alunos presentes, por turma, no laboratório e as interrupções 

feitas à porta, mas são situações que fogem ao controle do professor. 
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Decidimos utilizar o livro didático adotado pela escola, de modo a demonstrar 

que esses livros têm sim, potencial de contribuir com a nossa prática docente. 

Retomamos o planejamento anual e definimos a nova prática, vislumbrando o 

conteúdo que seria ministrado pela professora participante. A aula intitulada 

“CONSTRUINDO UM PULMÃO ARTIFICIAL” (FIGURA 10) está presente no 

capítulo sobre o sistema respiratório do livro didático e tem o objetivo de 

demonstrar aos alunos uma simulação do funcionamento do pulmão humano 

durante o processo de inspiração e expiração realizado pelo sistema 

respiratório.   
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Figura 7 - Roteiro de aula prática 

 

Fonte: PEREIRA, et al. , 2013. 
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6° ENCONTRO: APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS 

A última atividade proposta ao grupo foi a avaliação da formação e a 

aplicação da nova prática. A atividade experimental foi aplicada com a 

confecção de um modelo de pulmão artificial, feito com balões, canudos e 

garrafas pets, tudo isso previamente trazido pelos alunos e organizados pela 

professora regente (FIGURAS 10 E 11). Essa simples mudança, de dividir com 

os alunos a responsabilidade do sucesso da aula, gerou uma afetação bastante 

proveitosa nos discentes que trabalharam com maior esforço para conseguir 

alcançar os objetivos propostos pela docente.   

 

Figura 8 -  Rede performada: atores humanos e não-humanos: construção do modelo 

 

 

Fonte: arquivo pessoal da professora pesquisadora. 

Figura 9 - Rede performada: atores humanos e não-humanos: modelo pronto 

 

Fonte: arquivo pessoal da professora pesquisadora. 
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Com o roteiro de aula prática e a orientação da professora, os alunos 

puderam simular e perceber como ocorre o movimento do pulmão, levando à 

entrada e à saída do ar, quando respiramos. Actantes importantes no processo 

de respiração tiveram suas associações elucidadas: o balão que fica na parte 

inferior da garrafa representa o diafragma, o canudo de plástico os brônquios, a 

garrafa pet a caixa torácica e o balão interno os pulmões. Nesse momento de 

observação dos movimentos do modelo, a translação ocorre naturalmente e 

pode ser comprovada com as reações dos estudantes, que, animados com o 

experimento, verbalizaram suas opiniões, associando o conhecimento científico 

com seu conhecimento da vida cotidiana. Além disso, os alunos levantaram 

hipóteses que foram mensuradas com o experimento. A professora Ana relata 

que percebeu maior facilidade em explicar os movimentos respiratórios e a 

entrada e saída dos gases, por meio do modelo construído. 

Ao final da pesquisa, foi proposto que os participantes respondessem ao 

seguinte questionamento: Quais foram as contribuições dos encontros para sua 

prática?  

-Professora Ana: Penso que quando a gente estuda, a gente percebe 

que tem certas ações que realizamos que são coerentes com 

determinadas teorias que às vezes nem conhecemos. Quando isso 

acontece, temos mais segurança em continuar neste caminho, 

entretanto, tem cada coisa que a gente já fez que a gente morre de 

vergonha até de contar. A formação colaborativa nos dá a 

possibilidade de diálogo, tão necessário para nosso aperfeiçoamento 

enquanto profissional.  

- Pedagoga: Eu sou nova no ensino e percebo que ainda tenho muito 

que aprender. Poder contribuir com minha vivência foi bastante 

significativo para mim.  

- Professora pesquisadora: Para mim, foi um prazer tê-las como 

companheiras nessa jornada e sinto-me como dever cumprido de 

proporcionar um momento de refletirmos sobre nossa prática. 

Obrigada. 

Assim terminamos nossa formação, bem maiores do que iniciamos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Alcançamos nosso objetivo em descrever processos que acontecem a 

partir de uma proposta de formação compartilhada de professores de ciências 

quando engajados na construção de atividades que envolvam experimentos, 

com êxito e com a certeza da necessidade de ampliar os momentos de diálogo 

e trocas de experiências entres os professores. Nossa investigação surge da 

ansiedade em compreender como uma formação compartilhada de professores 

pode contribuir para o ensino de ciências nas séries finais do ensino 

fundamental, lançando mão da experimentação como estratégia de ensino, 

entretanto, só nos foi possível descrever essas contribuições. A teoria que nos 

referenciou foi a Teoria Ator-Rede (ANT), que muito contribuiu para que 

conseguíssemos perceber as associações, novas associações e desvios que 

se apresentaram nesse processo. A experimentação, estratégia muito utilizada 

pelos professores, por vezes na tentativa-erro-acerto mobiliza diferentes 

actantes que podem compor uma rede na qual o ensino se estabeleça de 

maneira mais eficiente, por meio de translações propositadas ou ainda, pelos 

desvios que nela ocorrem. É necessário esclarecer, que ninguém melhor que o 

professor para pensar soluções para seus problemas vivenciados na sala de 

aula. Por isso mesmo, propusemos a formação compartilhada, para oportunizar 

momentos de encontros entre os professores para que esses exponham suas 

ideias, definam suas necessidades, para que em conjunto, possam 

desenvolver estratégias de ensino, um ensino de qualidade.   

A pesquisa permitiu descrever uma proveitosa reflexão quanto a prática 

de ensino, as redes performadas e especialmente a tentativa na melhoria da 

qualidade de ensino, a reflexão, a construção e o compartilhamento de suas 

práticas e anseios em relação ao ensino, compondo essa formação. 

Fortalecidos e amparados por aportes teóricos concisos da Teoria Ator-Rede 

(ANT) a professora se conscientizaria e refletiria sobre o ministrar das aulas, 

erros e acertos de suas práxis, de maneira a manter o que deu certo e excluir 

ou adaptar o que não funcionou.  
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Certo é, que todos têm necessidade de manter o controle incondicional 

do que lhes é atribuído, contudo a teoria ator-rede, lança todos no 

desconhecido, alterando antigos paradigmas, trasladando o impensado. A 

formação, ocorreu de maneira bastante dinâmica, havendo participação de 

pessoas dedicadas e interessadas, que muito contribuíram para a pesquisa, 

em todas as etapas propostas. Nos lançou neste mundo desconhecido, onde o 

que achávamos estar garantido teve alteração, permitiu a translações 

impensadas, ainda que após o desvio.  

O primeiro desafio que enfrentamos foi a troca do quadro de professores 

do ano proposto para o ano que a investigação foi executada. Outro grande 

desafio que enfrentamos foi conseguir reunir o grupo de professores num 

tempo e espaço que fosse bom para todos e para o desenvolvimento da 

pesquisa, haja vista a carga horária do professor e o tão corriqueiro fato de 

trabalhar em diferentes instituições. Contudo, os participantes aqueles que se 

sentiram afetados pela oportunidade se organizaram de maneira que puderam 

doar-se nessa linda imersão do aprender a ensinar. 

Essa pesquisa nos traz valiosa elucidação, à luz da teoria ator-rede, por 

nos descobrimos ignorantes e componentes de uma rede sócio material. Essa 

ignorância a que nos referimos é aquela em que o sujeito sempre pode 

aprender, seja novas estratégias, seja novos conteúdos, e sempre tem a quem 

ensinar, compartilhando seus conhecimentos com seus pares, de maneira 

democrática e produtiva. A rede sócio material na qual estamos inseridos é 

composta por atores humanos e não humanos que se relacionam e, ao 

planejar nossas aulas podemos mobilizar aquelas que podem emergir para o 

ensino de qualidade. A construção dos diagramas permitiu melhor observação 

dos elementos que compõem a rede, e o recorte daquelas que nos podem ser 

úteis em nosso ofício. É importante salientar que o ensino não se faz só, nem 

individualmente, mas a partir da afetação daquele que se deixou afetar, nesse 

processo devemos levar em consideração todos os elementos, humanos e não 

humanos envolvidos, tendo cada um deles sua importância nos processos de 

translação almejados. 

 É maravilhoso pensar que pudemos vivenciar esse momento, 

entretanto, sabemos que as limitações que tivemos, e nossos insucessos 
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podem ser agora ser transpostos ou aprimorados, adaptados a outro tempo e 

espaço, por aqueles que se dispuserem a desenvolver esta formação. 

Seguimos, como formigas, num fazer e refazer constantes, olhando para 

nossos rastros na certeza que neles estão o que de melhor fizemos. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - TERMO DE CONCORDÂNCIA DA ESCOLA 

TERMO DE CONCESSÃO: Centro Educacional de São Gonçalo do Rio Abaixo 

Declaro para os devidos fins junto ao Comitê de Ética da Universidade Federal 
de Ouro Preto que concedo o uso desta Instituição de Ensino, Centro 
Educacional de São Gonçalo do Rio Abaixo/MG à pesquisadora Marianna 
Karla de Matos Lana do programa de Mestrado Profissional em Ensino de 
Ciência, da Universidade Federal de Ouro Preto, para desenvolver sua 
pesquisa intitulada “Uma proposta de formação compartilhada de professores 
de ciências: a construção de atividades com uso de experimentos”, sob 
orientação do professor Dr. Fábio Augusto Rodrigues e Silva. Serão explicados 
todos os procedimentos da pesquisa, garantindo o esclarecimento de eventuais 
dúvidas e obtido o consentimento do(s) participante (s). Não haverá nenhum 
ônus para esta Instituição decorrente da participação da pesquisa. No caso do 
não cumprimento das garantias acima, terei a liberdade de revogar meu 
consentimento a qualquer momento da pesquisa sem penalização alguma. 

 

_______________________________________________________________ 

 

Diretora do Centro Educacional de São Gonçalo do Rio Abaixo 

São Gonçalo do Rio Abaixo, _______ de ______________ de ______. 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA O (A) 
PROFESSOR (A) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) – 

PROFESSOR (A) Ensino Fundamental II 

Eu, ___________________________________________________________, 
fui convidado (a) pelo (a) pesquisadora Marianna Karla de Matos Lana para 
participar de sua pesquisa, “Uma proposta de formação compartilhada de 
professores de ciências: a construção de atividades com uso de experimentos”, 
sob orientação do professor Dr. Fábio Augusto Rodrigues e Silva.”, Sei que tal 
pesquisa conta com o apoio da direção dessa escola e que seu principal 
objetivo é: Capacitar os professores de Ciências e Ciências e Vivência do 
Ensino Fundamental II sobre a utilização de experimentos práticos para 
contribui com a aprendizagem eficiente. Fui informado (a) que o projeto terá 
duração de aproximadamente seis meses, envolvendo a coleta de dados e 
aplicação da formação. Estou disposto (a) a participar da formação, produto 
dessa investigação. Ainda compreendo que só farei parte da pesquisa se eu 
desejar. 

O estudo será suspendido ou encerrado em caso de impossibilidade da 
pesquisadora, por motivos graves, como doença, e/ou no caso da escola assim 
o desejarem. Fui alertado que este estudo não implicará em maiores riscos 
para os participantes. O único risco que se corre é a evasão dos dados e os 
nomes dos participantes revelados. Mas para se minimizar esses riscos, eu e 
os demais professores envolvidos, teremos o anonimato garantido, pois serão 
utilizados pseudônimos no lugar dos nomes e assim, as informações fornecidas 
na pesquisa não serão associadas aos nossos nomes em nenhum documento, 
relatório e/ou artigo que resulte deste estudo. Além disso, para garantir o sigilo, 
os registros produzidos serão acessados apenas pelos responsáveis pela 
pesquisa (o orientador e a mestranda) sendo armazenados na sala 26, no 
ICEB III da UFOP, campus Morro do Cruzeiro, por cinco anos a partir da data 
de publicação da dissertação e após esse prazo serão incinerados. 

Entendo que posso esperar alguns benefícios, como aprender uma nova 
estratégia de ensino embasadas na teoria ator rede, podendo ampliar meus 
conhecimentos acerca do processo de ensino e aprendizagem. Também terei 
acesso aos resultados do projeto, em dia e local que a direção da escola 
definirá e poderei acessar o texto completo da pesquisa na página do 
Programa de Mestrado em Ensino de Ciências (www.mpec.ufop.br). 

Minha participação não envolverá qualquer gasto, pois os pesquisadores 
providenciarão todos os materiais necessários, e, portanto, não haverá 
ressarcimento de despesas. Está garantida a indenização em casos de 
eventuais danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, 
conforme decisão judicial ou extrajudicial. 
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Caso eu ainda tenha alguma dúvida quanto a aspectos éticos da pesquisa, 
posso entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP, cujo 
endereço encontra-se no final desta página. 

Sinto-me esclarecido (a) em relação à proposta e concordo em participar 
voluntariamente desta pesquisa. 

___________________________________________________ 

Assinatura do (a) docente 

______________________________ 

Identidade 

________________________, _____/_____/_____ 

Local e data 

Orientanda: Marianna Karla de Matos Lana 

Email: mariannalana@hotmail.com 

Telefone: (31) 99838-2460 

Orientador: Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues e Silva. 

Email: fabogusto@gmail.com 

Telefone: (31) 3559-1604 

Comitê de Ética em Pesquisa – Universidade Federal de Ouro Preto 
(CEP/UFOP) 

Campus Universitário – Morro do Cruzeiro – ICEB II – sala 29 

cep@propp.ufop.br 

(31) 3559-1368 
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APÊNDICE C –  TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM E SOM DE VOZ PARA FINS DE 
PESQUISA 

Eu, ____________________________________________________ autorizo a 
utilização da minha imagem e som de voz, na qualidade de 
participante/entrevistado (a) no projeto de pesquisa intitulado: “UMA 
PROPOSTA DE FORMAÇÃO COMPARTILHADA DE PROFESSORES DE 
CIÊNCIAS: A CONSTRUÇÃO DE ATIVIDADES COM USO DE 
EXPERIMENTOS” sob responsabilidade de Marianna Karla de Matos Lana, 
vinculado ao Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências pela 
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), sob a orientação do Fábio 
Augusto Rodrigues e Silva. Minha imagem e som de voz podem ser utilizadas 
apenas para análise por parte da equipe de pesquisa. Tenho ciência de que 
não haverá divulgação da minha imagem nem som de voz por qualquer meio 
de comunicação, sejam elas televisão, rádio ou internet, exceto nas atividades 
vinculadas ao ensino e a pesquisa explicitada acima. Tenho ciência também de 
que a guarda e demais procedimentos de segurança com relação às imagens e 
sons de voz são de responsabilidade do pesquisador responsável. Deste 
modo, declaro que autorizo, livre e espontaneamente, o uso para fins de 
pesquisa, nos termos acima descritos, da minha imagem e som de voz. 

________________________________________________ 

Assinatura do (a) Participante 

________________________________________________ 

Marianna Karla de Matos Lana 

Pesquisadora 

________________________________________________ 

Fábio Augusto Rodrigues e Silva 

Orientador da Pesquisa 

São Gonçalo do Rio Abaixo,           , de                    de 2018. 

Assinatura do (a) participante________________________________________ 
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APÊNDICE D - DECLARAÇÃO DE CUSTOS DA PESQUISA 

AO COMITÊ DE ÉTICA SOBRE A PESQUISA 

Ao comitê de Ética 

Prezados (as) senhores(as), 

Viemos, através desta, afirmar que o projeto de pesquisa: “Uma proposta de 
formação compartilhada de professores de ciências: a construção de atividades 
com uso de experimentos”, da professora pesquisadora Marianna Karla de 
Matos Lana, não possui financiamento de agências de fomento e não 
dependerá de recursos da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) para 
ser desenvolvido. Todos os gastos com material, deslocamento da 
pesquisadora e outros que venham a surgir durante a pesquisa serão 
custeados pela pesquisadora. 

Atenciosamente, 

________________________________________________ 

Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues e Silva 

Orientador – fabogusto@gmail.com 

________________________________________________ 

Marianna Karla de Matos Lana 

Professora pesquisadora – 

mariannalana@hotmail.com 
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APÊNDICE E QUADRO 1- ESTRUTURA DA FORMAÇÃO 

 

UMA PROPOSTA DE FORMAÇÃO COMPARTILHADA DE 

PROFESSORES DE CIÊNCIAS: A CONSTRUÇÃO DE 

ATIVIDADES COM USO DE EXPERIMENTOS 

 

1° encontro: Formação compartilhada de professores. O que é?  

2° encontro: O que você sabe do uso de experimentação no ensino de 
ciências? A experimentação como elemento para o ensino de ciências.  

3° encontro: A construção de aulas experimentais para o ensino de ciências  

4° encontro: Aplicação e avaliação das práticas  

5° encontro: A construção de aulas experimentais para o ensino de ciências  

6° encontro: Aplicação e avaliação das práticas 
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PAUTA 
FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS – 6° ao 9° anos 

 

 

1° encontro:  Formação compartilhada de professores. O que é? 

 

 Objetivos:  

- Identificar conceitos prévios dos professores participantes sobre formação 

compartilhada.  

- Explicitar a finalidade de uma formação compartilhada de docentes. 

- Identificar as demandas dos professores participantes da formação. 

- Demonstrar a necessidade de formações compartilhadas, para que o professor 

possa refletir sobre sua práxis.  

 

 
Objetivos de Aprendizagem: (o que pretendemos que os professores aprendam) 

• Reconhecer a importância do protagonismo dos professores nos processos de 

desenvolvimento profissional; 

• Identificar os diferentes saberes que permeiam a atividade docente; 

• Compreender o papel da prática reflexiva no aprimoramento nos diferentes 

níveis de ensino. 

 

Conteúdo:  

• Formação compartilhada de professores. 

Materiais:  

 
• Apresentação com histórico da formação compartilhada de professores de 

Ciências no Brasil. 

Estratégias: Duração total:  50 minutos 

1- Dar as boas vindas e compartilhar o roteiro de trabalho: (5 minutos) 

- Slide com roteiro de trabalho.  

 

2- Iniciando a conversa: (40 minutos) 

- Organizados em pequeno círculo, pedir que dialoguem e respondam a seguinte 
questão: Quais são suas dúvidas e certezas em relação a sua formação? 
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 - Após 10 minutos de discussão, abrir para socialização das dúvidas e certezas.  

- Apresentação de slides sobre o que é formação. 

3- Encaminhamento:  

- Estudo de texto: Formação docente em ensino de Ciências: uma reflexão a partir da 

epistemologia da ignorância de Fábio Augusto Rodrigues e Silva, Francisco Ângelo 

Coutinho. 

- Explicar que, no próximo encontro, iniciaremos com a discussão desse texto. 

 

Avaliação da reunião: (5 minutos) Em que a conversa de hoje contribui com sua 

prática? 
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PAUTA 
FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS – 6° ao 9° anos 

 

 

2° encontro: O que você sabe do uso de experimentação no ensino de 
ciências? A experimentação como elemento para o ensino de ciências.  

 

 Objetivos:  

- Identificar o uso de experimentação no ensino de ciências entre os professores 

participantes.  

- Reconhecer os objetivos do uso de experimentação no ensino de ciências. 

- Mapear as dificuldades e facilidades encontradas pelos professores para o uso da 

experimentação.  

- Demonstrar possibilidades de aulas experimentais e seus objetivos.  

- Definir tema para elaboração de atividade experimental para o próximo encontro. 

 

 
Objetivos de Aprendizagem: (o que pretendemos que os professores aprendam) 

• Reconhecer a utilização da experimentação como estratégia de ensino; 

• Identificar os diferentes saberes que permeiam o uso da experimentação nas 

aulas de ciências; 

• Dialogar sobre estratégias que contribuem para a experimentação em sala de 

aula; 

 

Conteúdo:  

• A experimentação como elemento para o ensino de ciências. 

Materiais:  

 
• Apresentação de aulas experimentais e seus objetivos para demonstrar 

habilidades a serem trabalhadas e conteúdos que podem ser trabalhados com a 

experimentação. 

Estratégias: Duração total:  50 minutos 

1- Dar as boas vindas e compartilhar o roteiro de trabalho: (5 minutos) 

 

2- Estudo do texto: (20 minutos)  
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Formação docente em ensino de Ciências: uma reflexão a partir da epistemologia da 

ignorância. Fábio Augusto Rodrigues e Silva, Francisco Ângelo Coutinho.    

Retomar aspectos relevantes do texto, abrindo para a discussão seguindo 

apresentação em slides.  

 

3- Iniciando a conversa: (20 minutos) 

- Organizados em pequeno círculo, pedir que dialoguem e respondam a seguinte questão: 

Quais são suas facilidades e dificuldades sobre o uso da experimentação? 

 - Após 10 minutos de discussão, abrir para socialização das dúvidas e certezas.  

3- Estudo de casos: (15 minutos) 

Entregar aos participantes roteiros experimentais que oportunizam a construção do 

conhecimento e roteiros em que há proposição da repetição de etapas, sem levar em 

consideração os conhecimentos prévios e inferências dos alunos.  

 

4-Análise de atividades propostas: (20 minutos) 

- Após 10 minutos de discussão, abrir para socialização. Cada professor participante 
lerá em voz alta o roteiro que recebeu, comentando suas considerações. 

- Fechamento em grupo com possíveis elucidações. 

5- Encaminhamentos: Discutir com o grupo um tema para planejamento de 
experimento no próximo encontro. 

 

Avaliação da reunião: (5 minutos) Podemos utilizar a experimentação como 

estratégia de ensino? 
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PAUTA 

FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS – 6° ao 9° anos 

3° encontro: A construção de aulas experimentais para o ensino de ciências  

 

 Objetivos:  

- Favorecer a elaboração de uma proposta de aula experimental a partir da demanda 

dos professores participantes da oficina. 

- Oportunizar a identificação de objetivos e o diálogo sobre possíveis entraves em 

relação a realização da aula experimental. 

 

Objetivos de Aprendizagem: (o que pretendemos que os professores aprendam) 

• Reconhecer a importância do protagonismo dos professores na elaboração de 

suas aulas; 

• Identificar os diferentes saberes que serão vislumbrados com a atividade 

proposta; 

• Compreender a prática reflexiva pode contribuir com o ensino.  

 

Conteúdo:  

• A construção de aulas experimentais para o ensino de ciências 

Materiais:  

 
• Sugerir etapas de desenvolvimento das atividades. 

Estratégias: Duração total:  50 minutos 

1- Dar as boas vindas e compartilhar o roteiro de trabalho: (5 minutos) 

 

2- Proposta de trabalho: (35 minutos) 

- Organizados em grupo, será construída coletivamente uma aula experimental sobre 
o tema proposto no encontro anterior. 

3- Encaminhamentos: (5 minutos) 

- Combinar onde será a aula experimental: 

● Quem vai aplicar; 
● Qual a turma; 
● Roteiro de observação. (levar uma sugestão do que é importante observar 
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durante a aula executada pelo seu colega) 

Observação: Preparar material de apoio, a partir da demanda. 

 

Avaliação da reunião: (5 minutos) Quais ações aprendidas nesse encontro podem 

contribuir com minha aula? 
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PAUTA 
FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS – 6° ao 9° anos 

 

4° encontro: Aplicação e avaliação das práticas  

 

 Objetivos:  

- Aplicar a atividade prática;  

- Identificar pontos a serem aprimorados.  

 

 
Objetivos de Aprendizagem: (o que pretendemos que os professores aprendam) 

• Reconhecer a importância do protagonismo dos professores na aplicação da 

atividade proposta pelo grupo. 

• Identificar os diferentes saberes que permeiam a atividade; 

• Identificar estratégias e intervenções que favoreceram o ensino. 

 

Conteúdo:  

• Aplicação e avaliação das práticas 

Materiais:  

 
• Roteiro de aula xerografada; 

• Caderno de campo. 

Estratégias: Duração total:  60 minutos 

1- Dar as boas vindas e compartilhar o roteiro de trabalho para os discentes: (5 

minutos) 

 

2- Aplicação do experimento: (30 minutos) 

Uma pessoa do grupo vai executar a aula planejada e o restante do grupo irá observar 

segundo o roteiro.  

 

3-Avaliação pelos alunos: (5 minutos) 

-Os alunos deverão avaliar brevemente o encontro.  
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Avaliação da aplicação pelos docentes: (10 minutos)  

A partir do roteiro proposto, iniciar uma conversa com os docentes sobre como foi a 

realização da prática. 
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PAUTA 
FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS – 6° ao 9° anos 

 

5° encontro: A construção de aulas experimentais para o ensino de ciências  

 

 Objetivos:  

- Retomar as aulas elaboradas para identificar possíveis aspectos a serem 

melhorados. 

- Discutir a utilização da estratégia.  

 

 
Objetivos de Aprendizagem: (o que pretendemos que os professores 

aprendam) 

• Reconhecer aspectos a serem retomados e reconstruídos da aula; 

 

Conteúdo:  

• A construção de aulas experimentais para o ensino de ciências.  

Materiais:  

 
• Referencial teórico diverso para pesquisa.  

Estratégias: Duração total:  50 minutos 

1- Dar as boas vindas e compartilhar o roteiro de trabalho: (5 minutos) 

 

2- Desenvolvimento do trabalho: (35 minutos) 

- Organizados em grupo, os docentes irão discutir e elaborar novas aulas 
experimentais.  

3- Socialização (5 minutos) 

- Após elaboração, abrir para socialização.  

4- Encaminhamentos:  

- Combinar dois planejamentos, sendo um para cada turno. Cada professor aplicará 

em sua turma, e poderá convidar os colegas para assistir.  
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Avaliação da reunião: (5 minutos) 

-  Enviar para Marianna um registro reflexivo da aula aplicada.  
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PAUTA 

FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS – 6° ao 9° anos 
 

6° encontro: Aplicação e avaliação das práticas 

 

 Objetivos:  

- Fazer a devolutiva dos registros das aulas executadas. 

- Oportunizar uma conversa com o grupo sobre as contribuições da formação.  

  

 

 
Objetivos de Aprendizagem: (o que pretendemos que os professores 

aprendam) 

• Identificar a rede de actantes que podem contribuir com o ensino. 

• Diferenciar experimentação de repetição.  

 

Conteúdo:  

•  Avaliação das práticas e dos encontros. 

Materiais:  

 
• Atividade prática. 

• Folhas A4. 

 

Estratégias: Duração total:  50 minutos 

1- Compartilhar o roteiro de trabalho: (5 minutos) 

 

2- Desenvolvimento do trabalho. (35 minutos) 

- Organizados em pequenos grupos, os alunos irão realizar a proposta da prática.   

 - Após realização da prática, abrir para a socialização de resultados entre os 
discentes.  

3- Análise de atividades propostas: (10 minutos) 

- Discutir a eficácia da prática e aspectos a serem retomados.  
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Avaliação da reunião: (5 minutos) Quais foram as contribuições dos encontros 

para sua prática? Registre e entregue no final. 
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QUADRO 1- MATERIAL DE APOIO À APLICAÇÃO DA FORMAÇÃO 

1° encontro: 
Formação 
compartilhada de 
professores. O 
que é?  

 

2° encontro: O 
que você sabe do 
uso de 
experimentação 
no ensino de 
ciências? A 
experimentação 
como elemento 
para o ensino de 
ciências.  

3° encontro: A 
construção de 
aulas 
experimentais para 
o ensino de 
ciências  

 

4° encontro: 
Aplicação e 
avaliação das 
práticas  

 

5° encontro: A 
construção de 
aulas 
experimentais 
para o ensino de 
ciências  

 

6° encontro: 
Aplicação e 
avaliação das 
práticas 

 

Desenvolvimento

: Acolhimento do 

grupo de 

estudos. 

Ambientação do 

que é e para que 

a formação 

compartilhada de 

professores. 

 Desenvolvimento: 

Estudo do texto 

com leitura ponto 

a ponto. 

Desenvolvimento: 

Consulta ao 

material de apoio 

para elaboração 

de aulas práticas:  

Desenvolvimento:   

Aplicação e 

observação de 

aula prática. 

Avaliação da aula. 

Desenvolviment

o:   

Construção de 

nova aula prática 

à partir das 

sugestões 

propostas. 

 

Desenvolviment

o:   

Oportunizar 

diálogo sobre as 

contribuições da 

formação e 

devolutiva da 

avaliação 

escrita. 

Encaminhament

os: 

Leitura do texto. 

Encaminhamentos

: definir tema para 

montagem de aula 

experimental. 

Diferenciar 

experimentação 

de repetição. 

Encaminhamentos: 

Combinar onde 

será a aula 

experimental:  

-Quem vai aplicar 

-Qual turma 

- Roteiro de 

observação(anexo) 

Encaminhamentos

: Avaliação da 

aplicação da aula.  

Encaminhament

os: Combinar 

término do 

planejamento e 

a turma eleita 

para aplicação 

da aula prática. 

 

Finalizar com as 

contribuições 

dos encontros 

para a prática de 

cada um. 

 

 

 


