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Caros companheiros de jornada

A proposta deste trabalho consiste em um processo de

formação continuada de professores com o foco de contribuir

para a construção de atividades experimentais para o ensino

de ciências. Essa formação tem caráter colaborativo e foi

idealizada por pesquisadores da Universidade Federal de Ouro

Preto – UFOP, vinculados ao Programa de Mestrado Profissional

no Ensino de Ciências.

Essa proposta de formação compartilhada foi ofertada

para professores de Ciências das séries finais do ensino

fundamental II. Realizamos sua avaliação à luz da Teoria Ator-

Rede, buscando desvendar as redes que contribuem para uma

formação de qualidade. Compreender a importância das

redes estabelecidas no processo de ensino é imperioso para

que se possa fazer intervenções produtivas e para promover as

modificações desejadas.

A estrutura da formação está disponível ao final deste

volume, para você utilizar a formação da melhor maneira,

adaptando à sua realidade.

A formação de professores proposta busca a interação

e a participação dos professores, estabelecendo a rede que

atua no aprendizado do próprio professor que terá que

conciliar a tarefa de ensinar com a de aprender em um

ambiente escolar que por muitas vezes burocratiza e dificulta o

seu desenvolvimento profissional.
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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 diferentes elementos que

encontra em seu meio. As particularidades de cada região e

de pessoa a pessoa 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, proporcionará

maior afetação dos discentes.

Diante das divergências, crescemos e descobrimos

verdades que ainda não conhecíamos, por isso a importância

do diálogo entre os docentes.

Convidamos você a compartilhar suas vivências com

seus pares, para que juntos possamos ampliar nossas redes, e a

diversidade de estratégias de ensino.

Um forte abraço,

Professora Marianna Karla de Matos Lana 

Professor Fábio Augusto Rodrigues e Silva
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Almejamos o ensino em que o discente é respeitado e

encorajado a prosseguir, com o repertório metodológico

que é intrínseco ao professor, que se utiliza dos saberes

prévios de seus alunos para que eles possam se aprofundar

nos conhecimentos, de maneira sistematizada e científica.

Consideramos ainda que o ensino de qualidade é uma

ferramenta que estimula o aluno a prosseguir, encorajando-

o à transpor os obstáculos que se apresentem, de maneira a

contribuir com a educação libertadora. Tudo isso pautado

na prática intencional de ensinar, de forma crítica,

adaptando sempre às realidades nas quais esteja inserido,

sejam elas temporais, regionais ou circunstanciais. Para

Paulo Freire(2000) a educação tem o papel de libertar o

homem, libertar o oprimido, sendo esta uma ferramenta de

liberdade social, pois o indivíduo pode se tornar autônomo

e consciente.

A formação compartilhada busca oportunizar o

diálogo dos docentes entre seus pares, a fim de construir,

após reflexões e análises, estratégias de ensino que sejam

eficientes, promovendo um ensino de qualidade,

contribuindo assim, para a educação libertadora.

1. Porque é importante se formar?
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A educação do país apresenta limitações, das quais

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 de professor.

Muitos processos de formação de professores são

verticais e impostos e colocam o professor no papel de

protagonista ou como único responsável, desconsiderando

completamente todos os outros 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, em que o professor é colocado

num papel central e exclusivo para melhoria da qualidade da

educação.

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. Entende-se por rede todos os estímulos, fluxos,

ligações; movimentos entre diversos elementos à que as

pessoas estão sujeitas.



O histórico dos processos de formação docente no

Brasil não colabora muito, visto que muitas das vezes são

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).

Latour (2008) defende que ninguém aprende por um

processo psicológico interno, mas sim por um coletivo. Esse

coletivo pode ser entendido como uma associação entre

elementos sociais, ambientais, políticos, materiais, entre outros.

Elementos que coexistem e se retroalimentam.

◦ 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 elementos 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.
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2. Por que formação compartilhada?

A formação de professores pode nos dar voz, visto que,

o aporte teórico aqui apresentado pode respaldar nossas

práticas e nos possibilitar construir novas estratégias de ensino. É

necessário tirar o professor da centralidade, tanto do sucesso

quanto do fracasso do ensino, mas lhe conceder autoria. Isso

posto, nosso objetivo é compreender as práticas e saberes dos

professores em um processo de formação compartilhada, em

que os sujeitos possam traçar novas estratégias de ensino de

ciências, especialmente o uso de atividades experimentais.

A formação compartilhada visa oportunizar o encontro

com os 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, construir uma forma diferente de trabalhar

o conteúdo que o professor já conhece, levando em

consideração seus saberes e estratégias que são relevantes

para sua práxis.
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3. E por que a nossa formação é
diferente?

A formação aqui descrita foi proposta e ministrada pela
professora pesquisadora, que apresenta 17 anos de experiência
em docência no ensino de Ciências, tendo com isso convivido
com as dificuldades do trabalho docente.

A escassez de formação de professores é uma
lamentável realidade que traz impactos negativos à prática
docente, foi a grande motivação para a construção dessa
formação compartilhada. Foi dado espaço a todos os
participantes, para que, juntos, respaldados pela Teoria Ator-
Rede, o grupo pudesse elaborar atividades experimentais e
colocá-las em prática na sala de aula.

Os docentes que se dispuseram a participar,
escolheram o horário e datas para a realização da formação,
respeitando a demanda do grupo, além de ter sido adaptado
de acordo com as necessidades que surgiram durante o
processo.

A secretaria de educação, juntamente com a escola,
disponibilizou o espaço e os equipamentos para a realização
dos encontros.

Maldaner (1997) define pontos essenciais para que a
formação de professores apresente aspecto compartilhado,
que serão apresentados na próxima seção.
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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.

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.
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3.1. Aspectos imprescindíveis, para 
uma formação compartilhada, 
definidos por  Maldaner (1997): 



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 
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4. Estrutura da formação

6° encontro: Aplicação e avaliação 

das práticas
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1° encontro: Formação compartilhada de professores. O que

é?

Objetivos:

- Identificar conceitos prévios sobre formação compartilhada
dos professores participantes.

- 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.

Duração total: 50 minutos

Estrutura da formação
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Apresentação do roteiro de trabalho:

1-Dar as boas vindas e compartilhar o roteiro de trabalho: (5
minutos)
- Slide com roteiro de trabalho.
- Sensibilização:  escolher uma música, vídeo ou dinâmica  

com o objetivo de sensibilizar o grupo. É importante levar em 
conta as características do público alvo.

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?

- 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 pode contribuir com sua prática?

Seleção natural 

e especiação



2° encontro: O que você sabe do uso de experimentação no
ensino de ciências? A experimentação como elemento para o
ensino de ciências.
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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;
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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.



17

Estratégias: Duração total: 50 minutos

1 - Dar as boas vindas e compartilhar o roteiro de trabalho: (5

minutos)

2 - Estudo do texto: (20 minutos)

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.

4 - 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.
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5 - 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.

6 - 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?

Experimento de Redi



3° encontro: A construção de aulas experimentais para 
o ensino de ciências 
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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.
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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 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?



4° encontro: Aplicação e avaliação das práticas 
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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.

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.



5° encontro: A construção de aulas experimentais para 
o ensino de ciências 
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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.
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4 - Encaminhamentos:

- Combinar dois planejamentos, sendo um para cada turno. Cada

professor aplicará em sua turma, e poderá convidar os colegas

para assistir.

Avaliação da reunião: (5 minutos)

- Enviar para o aplicador um registro reflexivo da aula aplicada.

Observação ao microscópio ótico do estróbilo de gimnosperma 



6° encontro: Aplicação e avaliação das práticas
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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: 65 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.

Avaliação da reunião: (15 minutos) Quais foram as contribuições

dos encontros para sua prática? Registre e entregue no final.
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