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Um olhar "pibidiano" sobre o desenvolvimento profissional de professores do 

PIBID/UFPel 

Projeto de formação continuada 

 

 

Resumo 

 

 

A experiência como supervisora, desde 2008, e a participação nas ações 
disciplinares e interdisciplinares do Programa PIBID/UFPel, motivaram esta 
dissertação para o Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática – 
FA/UFPel. Analisei as contribuições do Programa para o desenvolvimento 
profissional de professores-supervisores e a possibilidade das ações e referenciais 
teóricos deste constituírem-se em um projeto de formação continuada em serviço. 
Para a coleta de dados realizei entrevistas, gravadas, com doze professores-
supervisores das Áreas de Ciências e Matemática, participantes do PIBID I e III, de 
quatro escolas públicas estaduais de Ensino Médio de Pelotas. Optei pela Análise 
Textual Discursiva como metodologia para a análise de dados. Os referenciais 
teóricos foram os suportes de análise para entender o desenvolvimento das 
concepções dos professores, de seu conhecimento profissional e dos seus modelos 
didáticos. A análise dos resultados obtidos indicou que a parceria entre a 
Universidade e Escola – constituída a partir das ações  do PIBID/UFPel – evidenciou 
uma proximidade com  um trabalho colaborativo e algumas contribuições para o 
desenvolvimento profissional dos professores-supervisores, relacionadas às trocas 
de experiências, à interação de saberes, ao tempo e espaço para os estudos de 
formação, à oportunidade de atualização, ao trabalho em equipe, à participação nas 
ações disciplinares e no projeto interdisciplinar. Além disso, as ações do PIBID – 
relacionadas aos estudos, auxílio financeiro e participação em eventos – 
promoveram um estímulo à formação continuada dos doze professores-
supervisores: cinco deles optaram pelo ingresso no Mestrado Profissional, enquanto 
os demais, continuam a investir em cursos ou em grupos específicos na escola. Nos 
aspectos relacionados à reflexão de sua prática, consideração dos conhecimentos 
prévios dos alunos, o protagonismo na interação professor-aluno, o desenvolvimento 
de projetos disciplinares e interdisciplinares, o trabalho em equipe e a teoria aliada à 
prática,  foram percebidos alguns avanços no conhecimento profissional dos 
professores-supervisores. Isso sugere evolução, de um modelo didático inicial 
majoritário – próximo ao Tradicional – para o modelo didático de transição Dual. A 
partir dos resultados construí um projeto de formação continuada em serviço, tendo 
como referências os pressupostos teóricos e as ações do PIBID/UFPel, em torno da 
ideia da evolução das concepções prévias dos professores, de um Modelo Didático 
de Investigação na Escola  e de um conhecimento profissional desejável. 
 

Palavras-chave: professores-supervisores; PIBID/UFPel; desenvolvimento 
profissional
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1 Introdução 

 

 

A dissertação que inspirou este produto, está organizada em seis capítulos: 

no Capítulo 1: Entendendo meu caminho – apresento a minha trajetória pessoal e 

profissional; no Capítulo 2: A bagagem – encontra-se o referencial teórico que 

fundamenta o meu trabalho; e, no Capítulo 3: PIBID/UFPel – um dos caminhos 

para formação de professores – exponho a história, a organização e os 

pressupostos teóricos do Programa, o que pode constituir um dos caminhos para 

formação. Já no Capítulo 4: Metodologia – mostro a Hipótese de formação 

profissional desejável, os professores-supervisores – sujeitos desta dissertação – e 

a metodologia para a coleta e a análise de dados. No Capítulo 5: O 

desenvolvimento profissional dos professores – apresento os resultados, as 

discussões e o produto: um Projeto de Formação Continuada; finalizo com o 

Capítulo 6: Considerações. 

Defendo a hipótese que a natureza das ações desenvolvidas pelo 

PIBID/UFPel e o estudo de suas referências teóricas, podem se constituir em um 

processo de formação continuada, e contribuir para o desenvolvimento profissional 

dos professores-supervisores e demais professores, das escolas públicas parceiras 

do Programa. Assim, construí esta proposta de formação continuada em serviço, na 

qual considero como referência um conhecimento profissional desejável (PORLÁN; 

RIVERO, 1998). 

A ideia de propor uma formação continuada em serviço, para os professores-

supervisores e demais professores das escolas públicas, parceiras do Programa, 

surgiu a partir da participação como supervisora nas ações disciplinares e 

interdisciplinares do PIBID/UFPel, motivada pelas contribuições para o meu 

desenvolvimento profissional, de modo especial, aquelas relacionadas às mudanças 

na minha prática didático-pedagógica e à formação continuada.  

O critério que estabeleci para a escolha dos sujeitos da pesquisa – os 

professores-supervisores –, foi a sua participação no PIBID/UFPel I e/ou III, nas 

Áreas de Ciências e Matemática. Assim, doze supervisores constituíram os 
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personagens desta construção: são nove professores da Área de Ciências – seis de 

Biologia, dois de Física e um de Química – e três da Área de Matemática, todos da 

rede pública estadual, de quatro escolas parceiras do programa. Estes supervisores 

concordaram em participar da pesquisa, através de entrevistas gravadas, e 

assinaram o termo de consentimento, aprovando a utilização e a publicação de seus 

relatos nesta dissertação.  

A opção pela metodologia da Análise Textual Discursiva (MORAES; 

GALIAZZI,  2011) para análise dos dados, possibilitou definir as categorias a 

posteriori:  Categoria 1: Conhecimento profissional antes do PIBID/UFPel – as 

práticas didático-metodológicas, antes da participação nas ações do PIBID/UFPel e 

os problemas/obstáculos no contexto escolar, na Categoria 2:  O processo de 

mudança – os aspectos relacionados às contribuições do Programa para o 

desenvolvimento profissional dos professores-supervisores: os estudos de formação, 

a colaboração e a interdisciplinaridade, na Categoria 3: conhecimento profissional 

pós-PIBID/UFPel –  as mudanças nas concepções e práticas didático-

metodológicas e os avanços no modelo didático pessoal, após a participação no 

PIBID/UFPel.  

Estas categorias emergiram das transcrições das falas de doze professores-

supervisores do PIBID/UFPel I e/ou III, e a partir destas, obtive alguns resultados  

que indicam as contribuições do PIBID/UFPel para o desenvolvimento profissional 

dos professores-supervisores e que as ações do PIBID/UFPel podem constituir-se 

em uma referência de formação continuada em serviço.  

A parceria, indicada pelos professores-supervisores, entre a Universidade e 

Escola, constituídas a partir das ações do PIBID/UFPel, evidencia um 

enriquecimento – entendido como melhoria – na aproximação já existente entre 

estas instituições. Esta parceria, em alguns aspectos, evidenciou uma aproximação 

de um trabalho colaborativo e possibilitou algumas contribuições para o 

desenvolvimento profissional dos professores-supervisores. Segundo eles, tais 

aportes, são relacionados às trocas de experiências, a interação de saberes, os 

estudos de formação, a aproximação das áreas do conhecimento e o trabalho em 

equipe. 

Os resultados obtidos, a partir da análise de dados, também demonstram que, 

embora o programa PIBID/UFPel esteja voltado à formação inicial dos futuros 

docentes, os professores-supervisores, como coformadores no âmbito escolar, ao 



7 
 

participarem desta parceria estabelecida entre a universidade e a escola, nas 

diversas ações desenvolvidas, também evidenciaram alguns avanços na sua 

formação profissional.  

Além disso, as ações do PIBID, relacionadas aos estudos, ao auxílio 

financeiro, e à participação em eventos, promoveram um estímulo para a formação 

continuada dos doze professores-supervisores, sendo que, cinco deles optaram pelo 

ingresso no Mestrado Profissional do Ensino de Ciências e Matemática – FAE/UFPel 

e, os demais, continuam a investir em cursos ou em grupos específicos na escola.  

            Ainda, os resultados sugerem, que o contexto escolar influencia na 

motivação dos professores, para buscar ou participar de uma formação continuada. 

Este aspecto, segundo alguns referenciais teóricos, pode induzir 

positivamente,gerando um possível interesse em aprender, experimentar e 

enriquecer sua prática, através de uma formação continuada; ou negativamente, 

gerando a acomodação, a indiferença, ou mal estar.  

No caso destes professores-supervisores, apesar dos obstáculos 

relacionados à precarização docente e a uma autonomia limitada às exigências da 

mantenedora, além dos demais obstáculos do contexto escolar – como a evasão, 

reprovação, diversidades social e cultural, entre outros –, as ações do programa 

PIBID/UFPel, possibilitaram a dinamização, despertando o interesse destes sujeitos 

em dar continuidade à sua formação. 

           Com relação ao Modelo Didático (KRÜGER, 2000) dos professores-

supervisores, um dos tópicos deste trabalho, diante dos dados obtidos, identifico 

apenas alguns aspectos que favorecem uma aproximação de um dos modelos de 

referência.  

           Neste entendimento, ao analisar os resultados obtidos, foram percebidas 

evidências de um modelo de ensino Tradicional, centrado no professor, nas 

concepções iniciais da maioria destes profissionais, antes da participação no 

Programa. Este modelo didático evidencia um conhecimento profissional, ainda 

majoritário no contexto escolar, e se caracteriza pela justaposição dos saberes 

acadêmicos, das teorias implícitas, das rotinas e guias de atuação e dos saberes 

baseados na experiência, que "são de natureza diferente, se geram em momentos e 

contextos distintos, se mantém relativamente isolados uns dos outros na memória 

dos professores e se manifestam em distintas situações profissionais" (PORLÁN; 

RIVERO, 1998, p.52). 
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Após, entretanto, os resultados indicaram alguns avanços nas concepções e 

práticas didático-metodológicas da maioria destes sujeitos, aproximando-se de 

modelos didáticos de transição, como o Dual – sete dos professores-supervisores. 

Não se evidenciam, neste grupo, os demais modelos didáticos (tecnológico e 

espontaneísta), nem o modelo referência, o Modelo de Investigação na Escola. 

            Assim, nos aspectos relacionados à reflexão de sua prática, consideração 

dos conhecimentos prévios dos alunos, o protagonismo na interação professor-

aluno, o desenvolvimento de projetos disciplinares e interdisciplinares, o trabalho em 

equipe, e a teoria aliada à prática, percebeu-se que houve alguns avanços nas 

concepções e nas práticas didático-metodológicas dos professores-supervisores. 

Isso sugere uma evolução, de um modelo didático inicial majoritário, próximo do 

modelo Tradicional, para o modelo didático de transição Dual. Porém, considero um 

potencial formativo para alcançar o modelo de referência – o Modelo de Investigação 

na Escola e, consequentemente um conhecimento prático profissional desejável que 

é resultante de "um complexo processo de interações e integrações de diferente 

nível e natureza, organizado em torno de problemas da prática profissional" 

(PORLÁN; RIVERO, p.86), e integra os saberes os saberes metadisciplinares, os 

saberes disciplinares e a experiência profissional. 

Estes avanços demonstram a possibilidade de ampliar e enriquecer ações 

voltadas, especificamente, para a formação continuada dos professores-

supervisores e demais professores, que pode ocorrer através da parceria entre 

Escola-PIBID/UFPel-Universidade. Até o momento, em uma de suas contribuições, 

considero que possibilitou aos professores-supervisores os estudos e a reflexão 

sobre o processo de aprendizagem, construído na interação com o outro, no 

protagonismo do aluno e do professor e na metodologia de pesquisa.  

            Os momentos presenciais e não presenciais, nesta proposta do PIBID/UFPel, 

favoreceram a leitura, a reflexão e a discussão em nível individual e em grupo –

concretizados através das ações Gerais, Específicas e Interdisciplinares – foram 

indicados, pelos professores-supervisores, como contribuições do Programa, na 

parceria com a escola, para o seu desenvolvimento profissional.  

            Outra contribuição do PIBID/UFPel, para estes docentes, foi a visibilidade e 

valorização de suas práticas de sala de aula, através da escrita, publicação de seus 

trabalhos e apresentações em eventos, o que contribuiu para a autoestima e a 

formação profissional. Esta contribuição representou, para mim e alguns outros 
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profissionais, a superação de um obstáculo: refletir as nossas práticas docentes a 

partir dos referenciais teóricos, entendendo: O quê? Por quê? e o Para quê? de 

nossas práticas docentes. 

Porém, esta dificuldade parece estar relacionada, entre outros aspectos, às 

lacunas deixadas pelos modelos de nossa formação inicial e formação continuada. 

Assim, a exemplo desta contribuição do PIBID/UFPel, entendo que uma maior 

ênfase nas atividades de formação dos professores, deve incentivá-los a pesquisar e 

a escrever sobre as suas experiências e o que consideram problemas ou boas 

práticas. Intensificar os estudos de referenciais teóricos, fundamentando o que se 

realiza concretamente em sala de aula, favorece a superação do apriorismo, dá 

sentido e significado ao processo de ensino e aprendizagem. 

            Diante disso, o Modelo de Investigação na Escola é o que considero mais 

adequado, dentro da proposta como referencial para a formação continuada em 

serviço de professores, pois possibilita a autonomia, a criticidade e a solidariedade. 

As atividades a serem desenvolvidas podem ser relacionadas aos momentos 

metodológicos: de identificação de seu modelo didático inicial, contrastar com os 

demais modelos de seus pares e referenciais teóricos, refletir criticamente, construir 

hipóteses de intervenção, valorizando as suas concepções, as práticas e o contexto 

escolar. 

Entre os aspectos positivos, alguns indicam a oportunidade de participar de 

uma experiência metodológica interdisciplinar, que os motivou para o exercício da 

cooperação entre as diferentes áreas; a ter o tempo, o espaço e a disposição para 

estudar e, principalmente, a promover mudanças na sua prática didático-

metodológica.  Destaco ainda, que a realização dos projetos interdisciplinares 

possibilitou contemplar os interesses dos alunos, oportunizando a aprendizagem 

significativa, que entendo, foi favorecida a partir da interação e do contraste entre as 

ideias dos alunos e o conhecimento sistematizado, fortalecendo a parceria na 

construção coletiva.  

Assim, os projetos interdisciplinares, produtos da parceria PIBID/UFPel-

Escola, tornaram-se um marco referencial, para que outras propostas fossem 

desenvolvidas na  escola integrando também características destes primeiros 

projetos, principalmente o diálogo e a parceria no trabalho em equipe, como 

favorecedores da prática  interdisciplinar. 
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           Outro aspecto a considerar é que – assim como neste grupo de professores-

supervisores – as concepções, as práticas, os obstáculos, diferenciavam-se em 

função do nível de desenvolvimento profissional em que se encontrava cada um dos 

sujeitos, no contexto escolar também evidenciam-se estas diferenças nos demais 

professores. Por isso, uma proposta de formação, deve contemplar um tempo de 

duração adequada, para que se possa acompanhar as necessidades do grupo, 

construir um planejamento flexível – a partir de problemas da prática do seu 

cotidiano escolar – e, ainda possibilitar o acompanhamento da evolução significativa 

das ideias prévias e dos avanços em seu modelo didático pessoal.   

            Destaco que ao constituir um grupo de professores, numa formação, o tempo 

e o espaço são aspectos importantes a considerar, para a realização dos estudos, 

com a possibilidade de discussões no coletivo, em um grupo interdisciplinar, que 

possibilite a socialização das ideias que, segundo os professores-supervisores, foi 

determinante para a sua formação.  

 Portanto, a parceria entre a escola e a universidade – a partir do PIBID/UFPel 

– pelos resultados apresentados, apresenta-se com possibilidades de se constituir 

um caminho para a formação profissional. Porém, a minha proposta também pode 

ser um referencial para aquele grupo de professores nas escolas, que têm interesse 

e motivação em buscar sua formação, têm participado de oportunidades que se 

apresentam ou construído as suas próprias oportunidades de desenvolvimento 

profissional. 

 

 

1. 2 Revisão da Literatura 

 

 

Considerando estes resultados alcançados – na realização da dissertação –,  

relacionei as ações e pressupostos teóricos do PIBID/UFPel, as contribuições dos 

referenciais teóricos de Porlán e Rivero (1998), Krüger (2000) e do Grupo Didática e 

Investigação na Escola, (PROJETO CURRICULAR IRES, 1991), para escrever esta 

proposta de formação continuada.   

Nesta proposta que defendo, a referência corresponde a um conhecimento 

profissional desejável e a um perfil de professor-investigador, ou seja, "um professor 
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que de maneira cooperativa, investiga e reflete sobre o que acontece em aula e 

reformula sua prática em função dessa reflexão" (GARCIA; PORLÁN, 1990, p. 29).  

O conhecimento profissional desejável (PORLÁN; RIVERO,1998), se 

caracteriza pela integração dos saberes, destacando a sua natureza e fontes 

epistemológicas: a experiência profissional, o saber disciplinar e o saber 

metadisciplinar – como um marco de referência, possibilitando uma visão global do 

conhecimento.  

Assim, entendendo o conhecimento profissional desejável como resultado de 

um processo de interações de diversas fontes, reorganizados continuamente, os 

autores propõem uma evolução deste conhecimento profissional (Figura 1), desde 

perspectivas reducionistas – que corresponderiam a modelos didáticos mais 

tradicionais – passando por níveis intermediários que superam parcialmente o 

modelo tradicional, avançando em direção a modelos alternativos de caráter 

construtivista e investigativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Figura 1: A evolução do conhecimento profissional adaptado de Porlán e Rivero (1998, p. 95). 

 

 

Desta forma, a partir dos referenciais adotados, entende-se que o 

conhecimento profissional desejável resulta de uma integração, e ação consciente e 

reflexiva, dos saberes disciplinares, dos metadisciplinares e da experiência 

profissional. Ainda, a natureza do conhecimento profissional determina o modelo 

PROCESSO DE REORGANIZAÇÃO CONTÍNUA DO CONHECIMENTO 
PROFISSIONAL 
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didático pessoal – o qual se reflete nas rotinas de sala de aula e na característica do 

ser professor.  

Além disso, as ideias e experiências dos professores também influenciam 

suas práticas pedagógicas, por isso devem ser consideradas nos processos de 

formação, para favorecer uma mudança evolutiva do pensamento e da prática dos 

professores e construir um novo modelo didático pessoal, segundo as concepções 

expressas por estes autores. O modelo didático pessoal constitui um conjunto de 

esquemas conceituais próprios de cada professor, que possibilitam uma abordagem 

de problemas educativos e uma aproximação  entre a análise teórica e a intervenção 

prática, dando sentido à ação docente (GARCÍA PÉREZ, 2000; KRÜGER, p. 30). 

Sobre o processo de formação de professores Pérez Gomez (1993a apud 

PORLÁN; RIVERO, 1998, p.167) manifesta que: 

 

 

o processo de reconstrução não implica ignorar ou desprezar as ideias dos 
professores. É necessário que estes expressem suas práticas e rotinas para 
que possam descrevê-las com mais rigor (Que coisas faço?), analisá-las e 
questioná-las (Por que as faço? Poderia fazê-las de outro modo?) e poder 
assim contrastá-las com outras propostas, na direção de construir um 
modelo didático pessoal.  

 

 

Os pressupostos teóricos sobre os modelos didáticos propostos por Porlán  

no contexto do Projeto Curricular IRES (PORLÁN, 1996 e 1999; PORLÁN e 

RIVERO, 1998), possibilitaram o entendimento das concepções dos professores-

supervisores das escolas parceiras do PIBID/UFPel, detectando as contribuições do 

Programa para o seu desenvolvimento profissional. 

Krüger (2000, p.140) considera os quatro modelos didáticos de Porlán 

acrescentando mais dois modelos: um Modelo de Transição – a partir do Modelo 

Tradicional – e um Modelo que chamou de Construtivista. Estes modelos, que 

apresentam uma ordem de complexidade crescente, organizados do mais simples 

para o mais complexo e a evolução das concepções, entendida a partir da 

superação de obstáculos e problemas inerentes a cada um deles, segundo este  

autor, são: o Tradicional, o Modelo Dual, o Tecnológico, o Espontaneísta, o Modelo 

Construtivista Simples e o Investigativo indicados na figura 2. 
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Figura 2: Evolução dos Modelos Didáticos (KRÜGER, 2000, p. 140). 

 

 

As características destes modelos didáticos – relacionadas aos aspectos: 

ensino, aprendizagem, conhecimento científico, conteúdos, metodologia e avaliação 

– fundamentaram, teoricamente, a análise dos dados coletados sobre as 

concepções didático-metodológicas dos professores-supervisores, conforme 

descrição resumida na figura 3, a seguir:  
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Aspectos 

 
Modelos 

Didáticos 

Ensino Aprendizagem Conhecimento 
Científico 

Conteúdos Metodologia Avaliação 

Modelo 
Tradicional 

Transmissão/ 
transferência 
de 
conhecimentos  
 

Receptiva 
 

Absolutista 
racionalista 
 

Reprodução e 
simplificação 
disciplinar 
 

Transmissão 
verbal do 
professor  
 

Classificatória 
e 
sancionadora.  
 

Modelo Dual Transmissão/ 
transferência 
de 
conhecimentos 
contextualiza-
dos 
 

Assimilativa 
 

Não absolutista 
e empirista 
moderada 
 

Reprodução e 
contextualiza-
ção 
interdisciplinar 
 

Transmissão 
verbal do 
professor e 
certo 
protagonismo 
dos alunos 
 

Classificatória, 
e sancionadora 
com 
instrumentos 
diversos 
 

Modelo 
Tecnológico 

Conjunto de 
técnicas e de 
procedimentos 
 

Assimilativa 
com mudança 
de 
comportamento 
 

Absolutista 
empirista 
 

Adaptação 
disciplinar 
 

Sequência 
fechada de 
atividades  
 

Como grau de 
consecução de 
objetivos.  
 

Modelo 
Espontaneísta 

Processo de 
orientação e 
mediação do 
professor 
 

Por descoberta 
espontânea 
 

Não absolutista 
e relativista 
radical 
 

Adaptação 
contextual 
 

Sequência de 
atividades 
orientadas pelo 
interesse dos 
alunos 

Processual 
qualitativa e 
participativa 
 

Modelo 
Construtivista 
Simples 

Processo de 
construção de 
conhecimentos 
e interação 
 

Construtivista 
simplificada 
 

Não absolutista 
e evolucionista 
 

Sequência 
flexível, 
contextualizada 
e 
interdisciplinar  
 

Sequência de 
atividades 
diversas com 
alto 
protagonismo 
do aluno 
 

Processual, 
diagnóstica e 
formativa 
 

Modelo 
Investigativo 

Processo de 
investigação e 
negociação 
professor-aluno 
 

Evolução de 
significados/ 
ideias prévias 
dos alunos 
 

Não absolutista 
e evolucionista 
 
 

Síntese de 
conhecimentos 
 

Processo de 
investigação 
escolar de 
problemas 
relevantes 
 

Investigação 
de hipóteses 
curriculares 
específicas 
 

Figura 3: Características dos Modelos Didáticos– adaptado de Krüger (2000, p.136). 

 

 

O Modelo de Investigação na Escola (Figura 3), é a referência como proposta 

de modelo didático alternativo, fundamentado nas perspectivas evolutiva e 

construtivista do conhecimento, na perspectiva sistêmica e complexa da educação e 

na perspectiva crítica do ensino (PROJETO IRES, 1991, PORLÁN; RIVERO, 1998; 

Krüger, 2000). 

Para os citados autores, assumir uma perspectiva evolutiva e construtivista do 

conhecimento, significa assumir a aprendizagem como complexificação e evolução 
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de conhecimentos prévios e de ideias, que se enriquecem e melhoram, pela 

interação e contrastação com as de outros sujeitos –ou de outras fontes – e, para 

isso, sugerem a problematização como modo de encaminhar a aprendizagem. 

Já uma perspectiva sistêmica e complexa de mundo, segundo os autores, é 

conceber a realidade como a interação de seus elementos constituintes e, neste 

sentido, um entendimento do mundo como sistema, é entender que o todo e suas 

partes não poderão ser vistos isoladamente, mas através de sua função na 

organização do conjunto. 

E, ainda, assumir uma perspectiva crítica na educação é reconhecer que há 

uma relação entre conhecimento e interesse, tomar consciência das dimensões ética 

e política do seu trabalho docente, e agir em função dessa consciência. Nesta 

perspectiva, é assumir-se como sujeitos, num papel ativo, ou seja, ao identificar os 

problemas do contexto onde atua, planeja, executa e avalia sua intervenção 

(PROJETO IRES, 1991, PORLÁN; RIVERO, 1998; Krüger, 2000). 

Com o estudo destes referenciais teóricos, entre outros, a experiência da 

prática docente e a análise dos dados, a partir das manifestações dos professores-

supervisores nas entrevistas, percebo que os pressupostos teóricos do PIBID/UFPel 

e suas ações, possibilitam uma proposta de formação continuada em serviço para 

os professores. Por sua vez, a identificação da evolução do conhecimento 

profissional permite também identificar os modelos didáticos e, assim, a eficácia na 

construção de propostas de ensino referenciados pelo Modelo de Investigação na 

Escola. 

Na figura 4, a seguir, está a minha proposta, a partir deste Programa e de 

acordo com o modelo teórico do Projeto IRES.  
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EVOLUÇÃO DOS MODELOS DIDÁTICOS A PARTIR DAS AÇÕES DO PIBID 
             (ideia-força) 

 
 
 

 
  

        Etapa 4  
  
 

 
 
 

 
  
  

          Etapa 3  
  
 
  
 
 
 
  

          Etapa 2 
 
  
 
  

 
 

  
 
 
 
 

 

          Etapa 1 
   
 
 

 
 

 

 
 

Professor-supervisor + Aluno da Licenciatura + Coordenadores 
 

Figura 4 – Hipótese de formação para o desenvolvimento profissional a partir do PIBID/UFPEL.

PROGRAMAS 
DE 

INVESTIGAÇÃO 
EDUCATIVA 

 
Metarreflexão. 

 

Publicações; participação 
em encontros e congressos; 

Mestrado Profissional. 

PROJETO DE 
EXPERIMENTAÇÃO  

CURRICULAR 

 
Planejamento e 
desenvolvimento de 
hipóteses 
curriculares. 

 Construção, aplicação e 
avaliação de projetos 

interdisciplinares. 

APOIO 
À 

INOVAÇÃO  

 
Evolução das 
concepções. 

 

 

Construção, aplicação e 
avaliação de projetos 

disciplinares. 

DINAMIZAÇÃO 
 
 
Conhecimento dos 
problemas da 
prática e relações 
com pressupostos 
teóricos. 

Estudos individuais e em 
grupos de temas comuns e 

específicos. 

Conhecimento da 
realidade das escolas 

parceiras 

Seminários e Discussões 
em grupos disciplinares e 

interdisciplinares. 
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Nesta proposta considero, como a ideia-força1, a evolução dos modelos 

didáticos dos professores-supervisores, durante e/ou após a sua participação no 

PIBID, a partir de investigação de problemas prático-profissionais relevantes. 

Para referenciar esta proposta, relacionei as ações realizadas no PIBID/UFPel 

com os momentos metodológicos (Figura 5) que, segundo Krüger (2000, p. 82-85), 

possibilitam a autonomia crescente do professor, a partir de uma reflexão crítica do 

seu Modelo Didático Pessoal, do reconhecimento dos problemas práticos 

profissionais, do contraste com as próprias concepções, com a dos outros, com os 

referenciais teóricos e da organização de processos curriculares e de hipóteses de 

intervenção. 

 

 

 
Figura 5: Características dos níveis de desenvolvimento profissional (PROJETO CURRICULAR IRES, 
1991c, p.30 apud KRÜGER, 2000, p.82). 
 

 

As atividades organizadas para uma formação de professores, de acordo com 

estes momentos metodológicos, para o citado autor, são de complexidade 

crescente, não são lineares – porque se referenciam a partir das concepções e 

experiências prévias dos professores – e se encaminham para a superação dos 

obstáculos associados a elas, num processo evolutivo.  

                                            
1
 Ideia-força: "Chama-se ideia-força a um pequeno conjunto de metas e as suas aplicações práticas, 

que constituem o núcleo das aprendizagens que pretendemos conseguir" (GONZALEZ et. al, 1999, 
p.23)  
 

ESTRATÉGIA EIXO DE 
MUDANÇA 

TIPO DE 
PROFESSOR 

FORMAÇÃO MOMENTO 
METODOLÓGICO 

Dinamização Atitudinal Interessado Dirigida Conhecimento dos 
problemas da prática 
e relações com 
pressupostos teóricos 

Apoio à 
inovação 

Prática Inovador Dirigida Evolução das 
concepções 

Projetos de 
experimentação 
curricular 

Currículo Agente 
curricular 

Semidirigida Planejamento e 
desenvolvimento de 
hipóteses curriculares 

Programas de 
investigação 
educativa 

Teorias do 
Ensino 

Investigador Heteroformação Metarreflexão 
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Desta forma, os momentos metodológicos dão sentido a um processo de 

formação de professores, com atividades, numa sequência cíclica e flexível (Figura 

6), admitindo vários caminhos – daí a representação gráfica deste modelo de setas 

que indica esta não-linearidade –, e em que se podem alternar ou repetir as 

diferentes etapas, em distintos momentos deste processo de formação. Assim, a 

figura 6 representa graficamente os momentos metodológicos, já citados, 

demonstrando o aspecto evolutivo dos momentos. Estes se caracterizam por 

problemas práticos e contextualizados, em que a avaliação – entendida como 

investigação e regulação do processo formativo – desenvolve-se em cada uma das 

atividades, favorecendo, segundo Krüger (2000), a reflexão crítica sobre o modelo 

de referência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6: Tipos de atividades e ciclo metodológico na formação continuada de professores 
(PORLÁN; RIVERO, 1998, p.168 apud  KRÜGER, 2000, p.85) 

 

Assim, de acordo com a figura 6, o primeiro momento metodológico: 

“conhecimento dos problemas da prática e relações com pressupostos teóricos”, ou 

seja, a estratégia de "dinamização", corresponde à Etapa 1. Este momento 

metodológico refere-se à explicitação das ideias prévias dos professores e de seu 

modelo didático pessoal inicial, constituindo-se em um ponto de partida para a 

evolução metodológica pretendida (KRÜGER, 2000, p. 90).  

ATIVIDADES PARA RECONHECER, IDENTIFICAR E 
FORMULAR PROBLEMAS PRÁTICOS A INVESTIGAR 

ATIVIDADES PARA 

FAVORECER A 

ESTRUTURAÇÃO DA 

METARREFLEXÃO 

ATIVIDADES PARA 
PROMOVER O CONTRASTE 
DAS CONCEPÇÕES E DAS 
EXPERIÊNCIAS DOS 
PROFESSORES 

ATIVIDADES PARA MOBILIZAR AS 
CONCEPÇÕES, EXPERIÊNCIAS E 
OBSTÁCULOS ASSOCIADOS AOS 
PROBLEMAS PRÁTICOS  

ATIVIDADES DE EXPERIMENTAÇÃO 

CURRICULAR 
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            A Etapa 1 corresponde à ação do PIBID/UFPel, relacionada ao 

conhecimento da realidade das escolas parceiras, os estudos individuais e grupais – 

de temas comuns e específicos –, os seminários e as discussões em grupos 

disciplinares e interdisciplinares. Nesta etapa, os professores-supervisores 

(juntamente com os licenciandos) dedicam-se a pesquisar e explicitar a realidade 

escolar e a (re)conhecer os problemas e obstáculos de sua prática, relacionando-os 

com referenciais teóricos. Tal fato favorece a identificação de seu modelo didático 

pessoal inicial.  

           O questionamento do modelo didático pessoal é o foco das atividades no 

momento metodológico seguinte: “evolução das concepções”, com a estratégia de 

"apoio à inovação" (ibidem) – com um caráter mais prático do que o momento 

anterior – para possibilitar evoluções nas concepções iniciais dos professores. Este 

momento metodológico corresponde às atividades planejadas para promover a 

discussão dos modelos didáticos, contrastando com os modelos dos demais 

participantes do grupo e com os modelos teóricos. 

No PIBID/UFPel relaciono este momento metodológico à Etapa 2, a qual 

corresponde à realização das atividades de construção, aplicação e avaliação de 

projetos disciplinares, tais como os de Práticas de Laboratório e Oficinas de Biologia, 

Matemática, Física e Química, já citados anteriormente. Estas ações possibilitaram 

uma prática diferenciada, a fundamentação teórica e a reflexão crítica dos 

participantes, identificando os limites e obstáculos das práticas docentes, realizadas 

até então, e a possibilidade de os professores-supervisores realizarem as atividades 

e tornarem-se inovadores. 

Como resultado desse processo de reflexão-ação-reflexão sobre a prática – 

referenciado teoricamente, principalmente, em teorias construtivistas sobre a 

aprendizagem e de perspectivas epistemológicas sistêmicas, complexas e evolutivas 

do conhecimento escolar – o terceiro momento metodológico corresponde ao 

“planejamento e desenvolvimento de hipóteses curriculares”, numa estratégia de 

"projeto de experimentação curricular" (ibidem). 

          Relaciono à Etapa 3, a construção, aplicação e avaliação dos projetos 

interdisciplinares. No PIBID/UFPel I, este momento metodológico representou uma 

estratégia curricular inovadora para as escolas parceiras, evidenciada nos projetos: 

“Sexualidade na Escola”; “Tecnologias no Cotidiano”; “Sexualidade, a Arte de Ouvir 
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nosso Corpo!” e o “O Fantástico Mundo dos Esportes” e, no PIBID/UFPel III, aos 

projetos: "O Som em Quatro Atos", "Uma Revolução no Corpo e na Mente" e "Em 

busca do prazer". 

Já, o momento metodológico seguinte, corresponde à “metarreflexão” e à 

estratégia de "programas de investigação educativa", numa proposta fundamentada 

no Modelo de Investigação na Escola – cujo ensino tem o enfoque num processo de 

investigação e negociação professor-aluno. A aprendizagem é construída a partir da 

evolução de significados/ideias prévias dos alunos e a metodologia baseia-se na 

investigação escolar de problemas relevantes (KRÜGER, 2000, p.136). 

Relaciono este momento à Etapa 4, referente às publicações, participação em 

encontros e congressos, o ingresso no Mestrado Profissional em Ciências e 

Matemática da FAE/UFPel. Além destas ações, a construção de novos projetos 

interdisciplinares nas escolas, como uma possibilidade de dar visibilidade às 

propostas e pesquisas, surgidas após a participação no PIBID/UFPel. 

O movimento em espiral (ver Figura 4, p. 8), reforça a ideia de considerar 

sempre o conhecimento prévio para construir o novo. O enriquecimento progressivo, 

possibilita a aprendizagem, a evolução das concepções iniciais e do modelo didático 

pessoal. Para a passagem de uma etapa à outra, nos momentos metodológicos, os 

problemas relevantes da prática profissional podem constituir os desafios que, a 

partir de uma metodologia de pesquisa, favorecem os avanços. 

Desta forma, construindo, agindo, refletindo, o professor se forma e forma – 

interagindo com o coletivo, não só no PIBID, mas na sua escola, com seus pares – o 

que pode favorecer o processo de ensino e aprendizagem do aluno.  

No processo de formação, num primeiro momento, reapresentar o projeto 

PIBID/UFPel nas escolas parceiras: ao corpo docente, à direção e à coordenação 

pedagógica, incluindo as modificações em sua proposta para vigorar a partir de 

março de 2014 (EDITAL 061/2013/CAPES), e o seu impacto – já revelado nos 

resultados dos projetos anteriores.  Estes resultados incluem, além dos avanços na 

formação inicial e formação continuada, as publicações de trabalhos e participações 

– em eventos nacionais e internacionais – tanto dos licenciandos da universidade, 

como dos professores-supervisores destas escolas.  

Esta etapa inicial – reapresentação do programa – tem o objetivo de convidar 

e motivar os docentes do Ensino Médio da escola, além dos professores-

supervisores, a fim de promover a adesão espontânea dos demais professores e 
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constituir um grupo interessado em dar continuidade a sua formação, refletir, 

partilhar e/ou buscar novas práticas metodológicas em parceria, se possível, com o 

grupo PIBID/UFPel.  

A partir daí, as atividades a serem realizadas pelo grupo visam o 

conhecimento da realidade escolar, sua estrutura organizacional, a comunidade 

escolar, seus documentos e sua história. Esta atividade pode realizar-se, através de 

uma pesquisa construída e aplicada pelos participantes e, posteriormente, 

socializada no grupo e com os demais professores da escola.  

Ainda, os participantes podem ser instigados, pelo(s) formador(es), à reflexão 

sobre as suas concepções prévias, sobre os problemas práticos do cotidiano escolar 

e suas expectativas com relação ao processo de ensino e aprendizagem. Depois 

deste momento metodológico, inicia-se a busca de referenciais teóricos que 

constituirão os estudos de formação, relacionados aos problemas práticos 

detectados anteriormente e do interesse dos participantes.  

Assim, realizam-se as leituras individuais e em grupo, discussões e 

socialização das ideias e aprendizagens, através de rodas de conversa e de 

seminários abertos, também aos demais integrantes da escola. Estas atividades 

visam possibilitar o contraste entre suas concepções prévias e experiências, com as 

dos demais integrantes do grupo, com os colegas da escola e com os referenciais 

teóricos.  

Nas etapas seguintes, os integrantes do grupo planejarão suas intervenções 

para resolver problemas detectados na prática escolar, através da experimentação 

de novas práticas – as quais podem ser realizadas por meio de projetos – tendo 

como referência as ações do PIBID/UFPel, com destaque à contextualização, 

interdisciplinaridade e ao ensino ativo.  

No modelo proposto, alia-se a esta referência, o Modelo de Investigação na 

Escola – de acordo com o projeto IRES, que se fundamenta em torno das três 

perspectivas: a perspectiva evolutiva e construtivista do conhecimento; a perspectiva 

sistêmica e complexa de mundo; e a perspectiva crítica da educação. 

Esta formação, se diferencia das demais, pela participação ativa dos 

professores. Toda a proposta está contextualizada, promove o diálogo e a parceria, 

disponibiliza o tempo e o espaço para os estudos, – no caso dos professores-

supervisores tem o incentivo de um auxílio financeiro – e, ainda, garante sua 
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autonomia durante todo o processo, o que pode favorecer os avanços no seu 

modelo didático e no seu desenvolvimento profissional. 

 

 
2 Objetivos 
 

 

a) Incentivar a participação dos professores num processo de formação continuada 

em serviço; 

b) conhecer o contexto escolar e a sua comunidade; 

c) identificar e/ou formular os problemas práticos a investigar; 

d) mobilizar as concepções, experiências e obstáculos associados aos problemas 

práticos;  

e) promover o contraste das concepções e das experiências dos professores; 

f) experimentar novas práticas metodológicas e/ou novas hipóteses curriculares; 

g) avaliar, de modo processual e contínuo, possibilitando a reflexão crítica de cada 

etapa e a reformulação de novas hipóteses curriculares. 

 

 

3 Metodologia 

 

 

Esta proposta de formação continuada tem como público alvo os professores-

supervisores e demais professores do Ensino Médio de uma escola pública estadual 

parceira do PIBID/UFPel.  

A concretização da proposta será em parceria com a direção e coordenação 

pedagógica da escola – instituição responsável pela emissão dos certificados de 

participação na formação continuada –. Participarei como coordenadora da proposta 

e também como formadora em algumas atividades. Além disso, buscarei parcerias 

na universidade – a partir do PIBID/UFPel –, e na própria escola, para que outros 

formadores possam contribuir para o enriquecimento da proposta.  

Após efetivar-se as parcerias e a organização do grupo de formadores, 

realiza-se a etapa inicial de motivação e divulgação, seguida de um período 

destinado às inscrições dos professores interessados.  
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Os encontros serão realizados semanalmente – no espaço de reuniões das 

Áreas do Conhecimento e/ou em horário determinado pelo grupo de professores 

participantes da formação, com a previsão de, no mínimo, duas horas-aula – 50 

minutos cada uma  –, com a realização de atividades presenciais e não presenciais, 

conforme o cronograma a seguir.  

            As atividades deste processo de formação continuada envolverão a 

pesquisa, leituras dos referenciais teóricos, debates, seminários, rodas de conversa, 

entrevistas, produção de vídeos, projetos disciplinar e interdisciplinar, 

experimentação e relatórios.  

Estas atividades estão assim organizadas: a) problema 1 – o que sabemos 

sobre o Currículo do Ensino Médio?; b) problema 2 – o que sabemos sobre a nossa 

comunidade escolar?; c) problema 3 – quais são os conhecimentos prévios e os 

interesses dos nossos alunos?; d) problema 4 – como ensinar aos nossos alunos?; 

e) problema 5 – como obter informações significativas que possam auxiliar no 

desenvolvimento de uma intervenção curricular?; f) problema 6 – qual é o nosso 

Modelo Didático?; g) problema 7 – como realizar uma intervenção curricular tendo 

como referenciais os pressupostos teóricos e as ações do PIBID/UFPel e o Modelo 

de Investigação na Escola?. As atividades encontram-se nas figuras 7, 8, 9, 10, 11, 

12 e 13 respectivamente. 
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4 Cronograma 

 

Problemas Atividades/ 

professores 

Encontros/ 

semanais 

Presencial À distância 

 

PROBLEMA 1:  

O que sabemos sobre o Currículo do 

Ensino Médio? 

1 a 3 1 X  

4   X 

5-6 1 X  

7   X 

8 1 X  

Total P1: 3   

 

PROBLEMA 2:  

O que sabemos sobre a nossa comunidade 

escolar? 

1 a 3 1 X  

4    X 

5 1 X  

6   X 

Total P2: 2   

 

PROBLEMA 3:  

Quais são os conhecimentos  

prévios e os interesses dos  

nossos alunos? 

1 a 2 1 X  

3 a 4 1 X  

5 1 X  

6   X 

7   X 

8   X 

9   X 

10 a 12 3 X  

13 a 14 1 X  

Total P3: 7   

 

PROBLEMA 4:  

Como ensinar aos nossos alunos? 

1 a 4   X 

5 1 X  

6 a 7   X 

8 1 X  

9   X 

10 1 X  

11 a 12   X 

13 1 X  

Total P4: 4   

 

PROBLEMA 5:  

Como obter informações significativas que 

possam auxiliar no desenvolvimento de 

uma intervenção curricular? 

1 a 2 1 X  

3 a 4 2 X  

5 a 6   X 

7 1 X  

8   X 

9 a 10 2 X  

Total P5: 6   

PROBLEMA 6:  

Qual é o nosso Modelo Didático? 

1 a 5 5 X  

6   X 

Total P6: 5   

PROBLEMA 7:  

Como realizar uma intervenção curricular 

tendo como referenciais os pressupostos 

teóricos e as ações do PIBID/UFPel e o 

Modelo de Investigação na Escola? 

1 a 2 1 X  

3 a 5   X 

6 1 X  

7 3 X  

8 10 X  

9 5 X  

10   X 

11   X 

Total P7: 20   

TOTAL –  ENCONTROS SEMANAIS:   47   
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5 Atividades 
 

 
As atividades estão representadas nas figuras 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

 
 
 

 
Figura 7: Problema 1 – adaptado do plano de atividades proposto por Porlán e Rivero (1998, p.180- 
195) 

 
 
 

PROBLEMA 1: O que sabemos sobre o Currículo do Ensino Médio? 

Momentos 

metodológicos 

Atividades para os professores Possíveis obstáculos 

formativos 

Atividades para o 

formador(a) 

Tomada de 

consciência e 

reconhecimento 

dos problemas da 

prática 

1. Indicar, de modo individual, as 

características gerais ou 

competências básicas que os 

professores pretendem que os 

alunos possuam ao finalizar o 

ensino Médio. 

- Absolutismo 

epistemológico. 

- Dissociação 

teoria/prática. 

- Caracterização das 

concepções dos 

professores. 

Contraste com 

outras informações 

2. Discussão em pequenos grupos 

da atividade anterior expressando 

ideias comuns, divergências e 

dúvidas.Incluir uma reflexão sobre 

as relações entre o planejamento do 

curso e o desenvolvimento das 

práticas em sala de aula. 

3. Socialização da atividade anterior 

no grande grupo. 

4. Análise da legislação e de 

referenciais sobre o Ensino Médio e 

suas finalidades. Argumentações a 

favor e contra; e as dúvidas a 

respeito da reestruturação do Ensino 

Médio no RS – atividade não 

presencial. 

5. Partilha da análise das leituras 

realizadas pelos grupos e seleção de 

questionamentos para esclarecer na 

próxima atividade. 

6. Debate com a participação de 

pessoas com pontos de vista 

diferenciados sobre as finalidades 

do Ensino Médio e suas implicações 

na estruturação e conteúdos das 

áreas do conhecimento. 

- Seleção e organização 

dos referenciais teóricos.  

- Mediação do debate. 

- Orientar o trabalho dos 

grupos. 

 

 

Estruturação de um 

novo saber 

profissional – 

Metarreflexão 

7. Estabelecimento de um conjunto 

de conceitos a considerar no 

planejamento das áreas do 

conhecimento e do curso– atividade 

não presencial. 

8. Socialização da atividade 

anterior. 

- Caracterização das 

concepções dos 

professores a respeito das 

finalidades do Ensino 

Médio. 
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 Figura 8: Problema 2 – adaptado do plano de atividades proposto por Porlán e Rivero (1998, p.180-
195). 
 
 

 
 

PROBLEMA 2: O que sabemos sobre a nossa comunidade escolar? 

Momentos 

metodológicos 

Atividades para os 

professores 

Possíveis obstáculos 

formativos 

Atividades para o 

formador(a) 

Tomada de 

consciência e 

reconhecimento dos 

problemas da prática 

1. Reflexão individual e 

relato escrito de 

características ou aspectos 

que sabe sobre a comunidade 

escolar. 

- Visão 

descontextualizada 

do conhecimento. 

- Visão fragmentada 

do conhecimento 

metadisciplinar. 

- Visão reduzida dos 

tipos de 

conhecimento que se 

reconhecem como 

próprios da profissão. 

- Seleção de tópicos sobre 

a comunidade escolar. 

- Elaboração de um roteiro 

para orientar a reflexão 

individual inicial. 

- Caracterização das ideias 

dos professores e das 

dificuldades apresentadas. 

Contraste com 

outras informações 

2. Discussão em pequenos 

grupos das respostas 

individuais, expressando 

ideias comuns, divergências e 

dúvidas. 

3. Socialização da atividade 

anterior no grande grupo. 

4. Análise de documentos e 

dados relacionados ao 

problema – atividade não 

presencial. 

5. Apresentação das análises 

realizadas pelos grupos, 

através de seminário. 

- Mediação do debate. 

- Seleção de documentos 

e/ou dados relevantes 

sobre a comunidade. 

- Construção de um roteiro 

para facilitar a análise dos 

documentos. 

Estruturação de um 

novo saber 

profissional – 

Metarreflexão 

6. Reflexão individual e 

relatório sobre os tópicos 

trabalhados e metarreflexão 

sobre as características da 

comunidade escolar – 

atividade não presencial. 

- Caracterização das 

concepções dos 

professores sobre a 

comunidade escolar. 
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Figura 9: Problema 3 – adaptado do plano de atividades proposto por Porlán e Rivero (1998, p.180-
195). 

PROBLEMA 3: Quais são os conhecimentos prévios e os interesses dos nossos alunos? 

Momentos 

metodológicos 

Atividades para os professores Possíveis obstáculos 

formativos 

Atividades para o 

formador(a) 

Tomada de 

consciência e 

reconhecimento dos 

problemas da prática 

1. Análise (nos grupos) das propostas de 

conteúdos habitualmente realizadas em 

sala de aula, em relação a um tema 

determinado. Identificar as ideias 

comuns, as divergências e as questões de 

interesse. 

2. Análise dos instrumentos que 

habitualmente usam os professores do 

grupo para investigar as concepções de 

seus alunos. 

- Visão 

descontextualizada 

do conhecimento. 

- Visão reduzida das 

fontes do 

conhecimento 

escolar. 

- Dissociação entre 

objetivos e conteúdos 

e entre a 

teoria/prática. 

. 

- Roteiro para 

análise dos 

materiais. 

- Caracterização 

das concepções 

dos professores. 

Contraste com outras 

informações 

3. Contraste em grupos das respostas 

individuais, expressando ideias comuns, 

divergências e dúvidas. 

4. Socialização de hipóteses sobre o que 

sabem os alunos a respeito do tema 

determinado na atividade anterior.  

5. Realização de entrevistas com alguns 

alunos sobre suas opiniões a respeito dos 

conteúdos trabalhados em aula. 

6. Leitura e análise de diferentes 

referenciais teóricos sobre a 

caracterização do conhecimento escolar 

– atividade não presencial. 

7. Planejar diversos instrumentos para 

explorar as concepções dos alunos – 

atividade não presencial. 

8. Experimentação em aula do 

instrumento planejado – atividade não 

presencial. 

9. Análise dos resultados da aplicação 

deste instrumento –atividade não 

presencial. 

10.Socialização dos resultados das 

atividades anteriores; as dificuldades 

encontradas no projeto e na 

experimentação dos instrumentos; e o 

grau de adequação das ideias dos alunos 

com relação às hipóteses. 

- Mediação das 

discussões. 

- Orientar o 

trabalho dos 

grupos. 

- Seleção de 

diversos 

instrumentos para 

a detecção das 

ideias dos alunos.  

- Construção de 

possíveis 

categorias para 

analisar as 

concepções dos 

alunos. 

- Construção de 

um roteiro para 

possibilitar a 

análise dos vídeos 

e documentos. 

Estruturação de um 

novo saber 

profissional – 

Metarreflexão 

11. Formulação de princípios didáticos a 

considerar nos planejamentos das áreas e 

do curso relacionados às concepções dos 

alunos.  

12. Proposta de conhecimento escolar 

desejável para um determinado tema: "o 

quê ensinar?" 

13. Socialização das propostas. 

14. Reformulação das propostas. 

- Caracterização 

das concepções 

dos professores 

sobre as 

concepções dos 

alunos. 
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Figura 10: Problema 4 – adaptado do plano de atividades proposto por Porlán e Rivero (1998, p.180-
195). 

 
 

PROBLEMA 4: Como ensinar aos nossos alunos? 

Momentos 

metodológicos 

Atividades para os professores Possíveis obstáculos 

formativos 

Atividades para o 

formador(a) 

Tomada de consciência 

e reconhecimento dos 

problemas da prática 

1.Realização individual de um diário 

de uma semana de aula. 

2. Cruzar as observações de aula 

entre os membros do mesmo grupo. 

3. Realização de entrevistas com os 

alunos sobre o desenvolvimento da 

semana de aula (a mesma que o 

professor registrou o diário). 

4. Triangulação entre as opiniões do 

professor, dos alunos e do 

observador. 

As atividades de 1 a 4 não são 

presenciais. 

5. Socialização das atividades 

anteriores. Identificação de ideias 

comuns, divergências e dúvidas. 

- Dissociação entre 

saber/fazer. 

-Metodologias 

simples e rotineiras. 

- Visão mecanicista e 

fechada do 

planejamento de 

atividades. 

- Visão assistemática 

e aberta do 

planejamento de 

atividades em função 

dos interesses dos 

alunos. 

- Seleção de 

instrumentos para 

observação, 

entrevistas e diário. 

- Realização de 

algumas entrevistas 

com alunos.  

- Realização de 

algumas 

observações de 

classe. 

- Orientar o 

trabalho dos 

grupos. 

- Caracterização das 

concepções e 

práticas habituais 

dos professores. 

Contraste com outras 

informações 

6. Análise de referenciais teóricos 

relacionados aos problemas 

apresentados na atividade anterior e 

como são encaminhadas a resolução 

dos mesmos. 

7. Construção de um projeto 

disciplinar – sequência curta de 

atividades. 

As atividades 6 e 7 não são 

presenciais.  

8. Socialização dos projetos. 

9. Experimentação em aula dos 

mesmos – atividade não presencial. 

10. Socialização da atividade 

anterior. 

11.Leitura e análise de contribuições 

teóricas sobre a investigação escolar 

– atividade não presencial.  

- Seleção e 

organização de 

referenciais 

teóricos. 

- Elaboração de 

recursos para a 

experimentação. 

- Orientações dos 

debates. 

Estruturação de um 

novo saber profissional 

– Metarreflexão 

12. Construção de princípios 

didáticos sobre "como ensinar" – 

atividade não presencial. 

13. Socialização da atividade 

anterior. 

- Caracterização das 

concepções dos 

professores. 
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 Figura 11: Problema 5 – adaptado do plano de atividades proposto por Porlán e Rivero (1998, p. 180-
195). 

 

PROBLEMA 5: Como obter informações significativas que possam auxiliar no desenvolvimento de uma 

intervenção curricular? 

Momentos 

metodológicos 

Atividades para os professores Possíveis 

obstáculos 

formativos 

Atividades para o 

formador(a) 

Tomada de consciência 

e reconhecimento dos 

problemas da prática 

1. Reflexão individual e construção 

de uma listagem das finalidades que 

deve cumprir a avaliação, seus 

critérios e instrumentos. 

Avaliação 

classificatória; 

medição objetiva da 

aprendizagem dos 

alunos. 

Separação entre 

saber/fazer. 

 

 

- Caracterização das 

concepções dos 

professores sobre as 

concepções dos 

alunos. 

Contraste com outras 

informações 

2. Discussão nos grupos sobre a 

atividade anterior. 

3. Proposta de um projeto disciplinar 

para avaliar uma intervenção 

curricular relacionada aos problemas 

anteriormente detectados.  

4. Socialização da atividade anterior. 

Seleção de instrumentos e métodos 

adequados.  

5. Análise de referenciais teóricos 

sobre avaliação.  

6. Reformulação do projeto e 

experimentação em sala de aula.  

As  atividades 5 e  6 não são 

presenciais. 

7. Socialização da atividade anterior 

no grande grupo. 

8. Leitura e análise de algumas 

contribuições teóricas sobre os 

problemas trabalhados. Identificar 

ideias comuns, divergências e as 

dúvidas – atividade não presencial. 

- Orientação do 

trabalho nos grupos. 

- Mediação dos 

debates ou 

discussões. 

- Projeto - seleção de 

recursos para a 

avaliação. 

- Seleção de 

referenciais teóricos. 

- Observações de 

algumas turmas 

durante a 

experimentação. 

- Entrevistas com 

alguns alunos e 

professores. 

Estruturação de um 

novo saber profissional 

– Metarreflexão 

9. Construção de princípios didáticos 

sobre a avaliação. 

10. Socialização da atividade 

anterior. 

- Caracterização das 

concepções dos 

professores sobre 

avaliação. 
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Figura 12: Problema 6 – adaptado do plano de atividades proposto por Porlán e Rivero (1998, p. 180-
195). 

 
 
 
 

PROBLEMA 6: Qual é o nosso Modelo Didático? 

Momentos 

metodológicos 

Atividades para os professores Possíveis 

obstáculos 

formativos 

Atividades para 

o formador(a) 

Tomada de consciência 

e reconhecimento dos 

problemas da prática 

1. Realização de um relatório com a 

listagem dos princípios didáticos 

elaborados pelos grupos, suas dúvidas 

e questões de interesse. 

- Visão 

fragmentada do 

currículo. 

 

- Elaboração de 

um guia para o 

relatório.  

Contraste com outras 

informações 

2. Socialização da atividade anterior. 

3.Análise de relatos de situações 

práticas de aula (cada uma 

representando um modelo didático 

diferente). Identificar os que são 

coerentes ou não com os princípios 

propostos. 

4. Socialização da atividade anterior. 

Identificar ideias comuns, divergências 

e as dúvidas. 

5.Exposição dialogada do (a) 

formador(a) caracterizando os 

diferentes modelos didáticos. 

- Orientação do 

debate (identificar 

as coerências e 

incoerências dos 

princípios 

didáticos 

formulados). 

- Realização da 

exposição.  

Estruturação de um 

novo saber profissional 

– Metarreflexão 

6. Construção de um relatório 

individual coletando as hipóteses 

curriculares apresentadas e uma 

metarreflexão sobre seu modelo 

didático pessoal – Atividade não 

presencial. 

- Caracterização 

do modelo 

didático dos 

professores. 
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 Figura  13: Problema 7 – adaptado do plano de atividades proposto por Porlán e Rivero (1998, p.180-  
195). 

PROBLEMA 7: Como realizar uma intervenção curricular tendo como referenciais os pressupostos 

teóricos e as ações do PIBID/UFPel e o Modelo de Investigação na Escola? 

Momentos 

metodológicos 

Atividades para os professores Possíveis obstáculos 

formativos 

Atividades para 

o formador(a) 

Tomada de 

consciência e 

reconhecimento 

dos problemas da 

prática 

1. Planejar,em pequenos grupos, 

instrumento(s) para o levantamento dos 

conhecimentos prévios e/ou interesses dos 

alunos. 

- Visão 

descontextualizada e 

fragmentada do 

conhecimento. 

 

- Orientação do 

trabalho nos 

grupos. 

Contraste com 

outras 

informações 

2. Socialização, no grande grupo, do(s) 

instrumento(s) planejados, para 

enriquecimento de seus aspectos e a escolha 

de um deles. 

3. Aplicação do instrumento escolhido em 

turma(s) do Ensino Médio. 

4. Análise dos resultados e definição dos 

temas de interesse dos alunos. 

5. Leitura e análise de referenciais teóricos 

relacionados ao(s) tema(s) de interesse dos 

alunos, identificado(s)na atividade anterior; 

os PCNs; os projetos interdisciplinares do 

PIBID/UFPel; a perspectiva evolutiva e 

construtiva do conhecimento; a perspectiva 

sistêmica e complexa de mundo; e a 

perspectiva crítica da educação; para 

contribuições no planejamento de uma 

hipótese de intervenção. As atividades 3, 4 e 

5 não são presenciais. 

6. Socialização dos resultados das leituras e 

análises realizadas nas atividades anteriores 

através de seminários. 

- Mediação das 

discussões. 

- Seleção dos 

materiais e 

recursos 

adequados.  

- Seleção e 

organização dos 

referenciais 

teóricos. 

- Orientação na 

organização dos 

seminários. 

Estruturação de 

um novo saber 

profissional – 

Metarreflexão 

7. Construção coletiva de um Projeto 

interdisciplinar, a partir de um tema gerador 

resultante do interesse dos alunos. 

Relacionar o tema a um problema prático a 

ser resolvido, através da metodologia da 

pesquisa, e mediante orientações dos 

professores nas áreas do conhecimento, 

necessárias para a resolução do problema. 

8. Organização, divulgação e aplicação do 

Projeto interdisciplinar nas turmas de Ensino 

Médio da escola.  

9. Avaliação investigativa, processual e 

contínua, para identificar os avanços nas 

concepções iniciais e no processo de 

aprendizagem dos participantes e, ainda, 

possibilitar a reflexão crítica de todas as 

etapas. 

10. Relatório dos resultados do projeto 

interdisciplinar – atividade não presencial . 

11. Divulgação do Projeto e seus resultados 

em publicações e/ou eventos – atividade 

não presencial. 

- Caracterização 

das concepções 

dos professores 

sobre a prática 

interdisciplinar. 
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6 Avaliação 

 

 

A avaliação, entendida como investigação e regulação do processo formativo, 

será realizada de forma processual, qualitativa e contínua, em todos os momentos, 

utilizando como instrumentos: o diário dos formadores; o diário pessoal dos 

professores; as entrevistas; as observações e os relatórios.  

      Entre os critérios, para que a proposta seja considerada satisfatória, está o 

alcance da maioria dos objetivos do projeto, assiduidade dos participantes aos 

encontros, e, ainda, demonstrarem interesse e comprometimento na realização das 

atividades presenciais e não-presenciais. 
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