
A prática como fonte de conhecimento 

Um assunto presente nas discussões acerca da investigação da própria prática 

desenvolvida por professores é: até que ponto essa modalidade de pesquisa gera 

conhecimentos novos? 

O pesquisador português João Pedro da Ponte defende que “a investigação é 

um processo privilegiado de construção do conhecimento. A investigação sobre a 

prática é, por consequência, um processo fundamental de construção do 

conhecimento sobre essa mesma prática”. De acordo com as palavras do 

pesquisador, novos conhecimentos são produzidos pelos professores nas 

investigações sobre suas próprias práticas, e estes são selecionados a essa mesma 

prática, sendo alicerçados no contexto do próprio investigador e, portanto, úteis a ele. 

Apesar de aceitarmos que há diferenças entre a investigação sobre a prática e 

a investigação profissional, conforme indicado anteriormente, estas não devem ser 

vistas como oponentes, pois ambas têm a contribuir. Por exemplo, um professor que 

se envolve com a pesquisa da sua prática acaba por desenvolver algumas habilidades 

para a pesquisa, que facilitariam bastante o seu desenvolvimento, em um momento 

posterior, ao buscar uma formação em lato ou stricto sensu, assim como uma 

pesquisa acadêmica poderia utilizar dados obtidos em uma pesquisa sobre a prática 

profissional. 

Exemplo de aplicação em sala de aula  

 Uma investigação da prática docente de um caso fictício 

 

Relato de uma professora que buscou entender as dificuldades de um aluno, 

na 3ª série do ensino fundamental, voltadas ao aprendizado de um algoritmo. Esse 

exemplo mostra que muitas vezes o diálogo baseado nos registros do aluno permite 

ao professor compreender o que ele aprendeu ou não. 

 

A professora, Marluce, chegou a uma determinada escola após ser aprovada 

em um concurso e ficou incumbida de trabalhar com uma turma de 3ª série do ensino 



fundamental. Ela não havia tido nenhum contato com tais alunos até o momento, 

porém, sua aceitação perante eles foi muito boa. 

 

Com o passar dos dias, a professora Marluce foi percebendo que um aluno, 

Gabriel, errava muitos dos cálculos ao utilizar o algoritmo da subtração.  Isso chamou 

a atenção de Marluce, que começou a observar melhor os registros de Gabriel.  

 

Para isso, decidiu instaurar uma investigação mais “vigiada”, com o objetivo de 

determinar regularidades nos erros cometidos pelo aluno, quanto à resolução de 

cálculos envolvendo o algoritmo da subtração, através das seguintes questões 

norteadoras: 

a. O aluno sabe o que significa subtrair? 

b. Existe alguma regularidade nos cálculos de subtração que o aluno 

consegue acertar? 

c. Existe alguma regularidade nos cálculos de subtração que o aluno 

normalmente erra? 

d. O aluno tem dificuldades em estimar valores em cálculos mentais, 

envolvendo adições e subtrações? 

e. Se há regularidades nos erros cometidos pelo aluno, o que tem causado 

esses erros? 

Primeiramente, Marluce buscou a resposta para a sua primeira questão: “O 

aluno sabe o que significa subtrair?” 

Propôs como exercício, Marcar as sentenças elencadas na questão que 

apresentassem alguma ideia de subtração e, nessa atividade, percebeu que o 

aluno sabia o que significava subtrair, então considerou a primeira questão 

respondida. 

Em seguida, partiu em busca de respostas para a segunda e terceira questões, 

elaborando uma pequena lista de exercícios para os alunos resolverem, Arme e 

efetue as subtrações. Após a resolução, pediu o caderno de Gabriel e o levou para 

casa para estudar as resoluções propostas por ele. 



Logo, Marluce entendeu que havia alguns cálculos que o aluno sempre 

acertava e outros que ele sempre errava, respondendo à segunda e terceira questões 

da investigação. O interessante foi que o aluno acreditava que seus cálculos estavam 

todos certos, levando Marluce a conclusão de que Gabriel não percebia os erros e 

apresentava dificuldades em fazer estimativas com cálculos mentais. 

Restava agora buscar a resposta para a última questão dessa investigação: 

“Se havia regularidades nos erros cometidos pelo aluno, o que teria causado esses 

erros?”. Para tanto, ela começou a estudar as elevações que o aluno fazia e os 

números que ele inseria no cálculo. Como ele não conseguia explicar o método que 

utilizava para a professora, ela continuava estudando os cálculos de Gabriel para 

tentar desvendar quais eram as suas dificuldades e que caminhos seguia ao 

desenvolver os cálculos. 

Devido a sua persistência, Marluce entendeu o que Gabriel estava fazendo a 

partir da expressão 155 – 28 = 07.  Nesse exemplo, notou que ele não conseguia 

subtrair 8 de 5, pois unia o algarismo da casa das dezenas, fazendo 55 – 8 = 47, 

mantendo o 7 no resultado e elevava o 4 acima do 5 na casa das dezenas. Porém, a 

origem do zero, segundo a professora, ocorria pelo fato de o aluno não ter contato 

com outros conjuntos numéricos nos quais tal operação seria possível, fazendo 1 – 2 

= 0, estando para ele o cálculo certo. 

Esse foi um avanço na investigação da professora Marluce, pois ela começava 

a entender a forma como o aluno Gabriel processava os cálculos, percebendo que ele 

não havia entendido exatamente como e por que agrupar, e faltava a clareza do que 

estava fazendo ao “tomar emprestado” para obter um número maior. 

Após acreditar ter compreendido o que Gabriel estava fazendo, Marluce 

convidou o aluno a desenvolver um cálculo juntamente com ela, corroborando assim 

o que suspeitava. Era exatamente daquela forma que ele desenvolvia seus cálculos, 

e agia assim por, provavelmente, não entender como lidar com o reagrupamento. 

Essa foi a última prova buscada pela investigadora para responder ao seu 

questionamento final. Pois, acabara de descobrir a causa dos erros do aluno. 

Depois de desvendados os pormenores do seu problema, a professora 

investigadora apresentou aos seus colegas professores do núcleo de educação da 



sua região os resultados da sua bem-sucedida investigação. Tal atitude 

provavelmente impulsionou muitos colegas a buscarem soluções para problemas de 

suas práticas por meio desse mesmo método de investigação. 
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A formação matemática da professora polivalente: desafios de ensinar o 

que nem sempre aprendeu 

Esse tema traz algumas reflexões sobre os desafios de aprender e ensinar 

matemática nas séries iniciais, postos às professoras que atuam nesse segmento de 

ensino. 

Segundo Cortazi (apud Galvão, 1998), as histórias de professores possibilitam-

nos ouvir suas vozes e, assim, podemos começar a entender a sua cultura a partir do 

seu ponto de vista. Nesse sentido, na narrativa que apresentamos, fica evidente 

quando ocorre a mudança de papéis que a narradora assume, ao contar sua história. 

 

 Relato de experiência da aluna-professora-narradora, Ana Maria 

Hoje, ao lembrar dos quatros anos como educadora do ensino fundamental nas 

turmas (1ª, 3ª e 4ª séries), a professora Ana Maria faz uma reflexão sobre sua relação 

com a Educação desde que iniciou na escola como aluna da 1ª série e de como eram 

as práticas desenvolvidas, de como o conteúdo era dado e do quanto eles mudaram 

no decorrer dos anos e como eram feitas as atividades. 

 

Ao terminar a 8ª série, Ana Maria decidiu-se por fazer o magistério, pois gostava 

de crianças e tinha como objetivo ensinar as crianças; mais do que isso, ensinar a 

pensar, a refletir, a serem críticos, a terem autonomia, a serem cidadãos, etc.  

 

Terminado o magistério, Ana prestou um concurso público e passou, e foi 

ministrar aulas numa 2ª série, mas, ao final do ano, sentiu que não estava preparada 

e que o curso de magistério não lhe proporcionou tudo que achava que precisaria ter 

para uma prática diferenciada. Então, lembrou-se de suas antigas professoras e 



procurou espelhar-se em suas atividades, estratégias, enfim, em suas práticas 

escolares. 

 

Mas, ao final do ano como professora, Ana sentiu-se desapontada com sua 

didática, com o desenvolvimento de sua classe e estratégias, pois os alunos 

memorizavam as técnicas e não conseguiam pôr em prática o ensino. Era uma 

catástrofe! Não conseguiam associar a técnica à prática cotidiana. 

 

Ana resolveu buscar novos caminhos que dessem respaldo a sua prática 

escolar. Iniciou a faculdade de pedagogia e descobriu novas teorias, pesquisadores, 

filosofias, pessoas que pensavam na educação, que debatiam ideias educacionais, as 

novas didáticas e estratégias. 

 

E começou a refletir sobre sua prática e de suas antigas professoras e chegou 

à conclusão de que a prática desenvolvida por elas estava ultrapassada e que seus 

alunos eram diferentes daqueles de seu tempo. 

 

Ana começou a compreender o que se passava e iniciou uma nova estratégia, 

a inovar com os jogos matemáticos que desafiassem os alunos a pensar, refletir, 

trabalhar em conjunto, a fazer relações com o seu cotidiano. 

A partir desse momento, a aluna-professora-narradora relata o jogo “Nunca 10”, 

que fez com seus alunos, para o trabalho com o sistema de numeração decimal. Trata-

se de um jogo bastante conhecido das professoras polivalentes e presente em vários 

livros didáticos. 

Após o jogo Ana Maria fez uma reflexão junto com os alunos sobre o jogo, na 

qual todos puderam expressar-se quanto à brincadeira. Ao ter essa conversa com os 

alunos, pediu-lhes que fizessem um registro de como tinha sido o jogo para cada um 

e o que eles achavam que poderia melhorar. 

Ao ler os registros, a professora percebeu que estes poderiam fornecer pistas 

de como cada aluno compreendeu o jogo e através destas fazer intervenções 

adequadas para cada necessidade do aluno, além de estar acompanhando o 

desenvolvimento do aluno. 



Através deste e de outros jogos desenvolvidos por Ana Maria, esta percebeu 

que para mudar a forma ou a estrutura das aulas era necessário repensar as práticas 

escolares, para que tipo de aluno era este ou aquele conteúdo, como desenvolver 

estratégias. Mas para isso, Ana, aprendeu a buscar por novos caminhos e que estes 

deveriam estar atrelados em teorias que ajudassem a entender a prática pedagógica. 

Já não se sentia tão frustrada, mas animada com o novo caminho encontrado. 

Essa narrativa evidencia o quanto as reformas curriculares não chegam até a 

formação docente e a sala de aula, o que faz com que a professora, principalmente 

nos primeiros anos de docência, reproduza os modelos que vivenciou como 

estudante. Se tais modelos não forem problematizados e refletidos, podem 

permanecer ao longo de toda a trajetória profissional. Isso contribui para a 

consolidação não apenas de uma cultura de aula pautada numa rotina mais ou menos 

homogênea do modo de ensinar matemática, mas também de um currículo, praticado 

em sala de aula, bastante distante das discussões contemporâneas no campo da 

educação matemática. 

Referência Bibliográfica 

NACARATO, A. M; MENGALI, B. L. S; PASSOS, C. L. B. A matemática nos 

anos iniciais do ensino fundamental: tecendo fios do ensinar e do aprender. 

Tendências em educação Matemática / Belo Horizonte: Autentica Editora, p. 29-32, 

2009.  

O papel do registro do aluno e do professor para os processos de 

comunicação e argumentação nas aulas de matemática 

Por registro escrito entendemos qualquer gênero de texto produzido pelos 

alunos: registro de uma estratégia utilizada para resolver uma situação-problema, 

relatório, carta, diário, narrativa, mapa conceitual, (auto)biografia, desenho, entre 

outros gêneros. 

Estamos, assim, pensando nos processos de escrita dos alunos como “meio 

estável que permite a alunos e docentes examinarem colaborativamente o 

desenvolvimento do pensamento matemático” e consideramos, ainda segundo os 

autores, que a leitura crítica possibilita “importantes avanços cognitivos e afetivos. 



Estudantes adquirem mais controle sobre sua aprendizagem e desenvolvem critérios 

para fiscalizar seu processo” (Powell; Bairral, 2006, p.27-28), o que gera confiança e 

motivação para o fazer matemático. 

Entre as funções da escrita destacadas por esses autores, interessa-nos em 

particular a “escrita expressiva”, pois é como se o aluno estivesse pensando alto. Nela 

os alunos trazem suas crenças, suas relações afetivas com a matemática e 

“constroem e negociam significados, bem como monitoram sua aprendizagem e sua 

afetividade e refletem sobre elas” (Powell; Bairral, 2006, p.52). 

 As potencialidades do registro nas aulas de matemática 

Para ilustrar como o registro possibilita ao professor identificar estratégias 

utilizadas pelos alunos, traz-se uma das situações vivenciada na sala de aula da 

professora Brenda no final de 2007, em uma turma de 4ª série. 

Situação 4: 

A professora Brenda propôs um problema, extraído de Gwinner (1992, v.3, 

p.34).  

Otávio é um sapo. Ele come vinte moscas por dia. Quando Otávio se disfarça 

ele consegue comer o triplo de moscas. E quando usa óculos espelhados come o 

quádruplo do que consegue comer disfarçado. Otávio se disfarça duas vezes por 

semana e nas sextas-feiras usa os seus óculos espelhados. Aos domingos ele jejua. 

Em uma semana, quantas moscas Otávio come? 

 

Apresentamos o registro de três alunos que evidenciam as estratégias 

utilizadas. Como os registros foram feitos a lápis, não há como apresenta-lo na forma 

original, assim, fizemos a transcrição, mantendo a escrita o 

 

 O aluno Cha, inicialmente faz uma tabela para organizar os dados do 

problema, lançando mão dos algoritmos, quando não dá conta de fazer os cálculos 

mentalmente. É interessante destacar que a iniciativa de usar a tabela partiu do 

próprio aluno. 



             = 420  

Resposta: Otávio come 420 moscas em uma semana 

 

 Trazemos, agora, o registro da estratégia utilizada pelo aluno Mar.  

 

20 moscas por dia 3 dias 60                         

60 moscas disfarçado 2 dias 120                                                            

240 moscas de ocolos 1 dia 240 

 

 

Resposta: Primeiro jutei as informações, disfarçado ele comia 60 moscas e 

como ele se desfarçava 2 vezes na semana era 120. Se fazer 2 x 60 = 120. Depois 

na sexta-feira ele comia 240 moscas, aí dava 3 dias então fis 3 x 20 que representa 

os dias que ele come sem se desfarçar. 

 

Para ilustrar o quanto a criança é capaz de se expressar para justificar um 

procedimento que teve significado para ela, trazemos um texto produzido por uma 

aluna da 4ª série para o problema do sapo. 

 A aluna An resolveu o problema e, em seguida, relatou sua estratégia: 

 

I. Fiz primeiro 3 x 20. Cheguei às 60 moscas que comia disfarçado; 

II. Depois fiz 2 x 60, que 2 dias fica disfarçado e a cada dia ele come 60 

moscas; 

III. Fiz 4 x 60. Cheguei às 240 moscas que come ao usar seus óculos; 



IV. Resolvi, somar 120, quantidade de moscas que consumia 2 dias 

disfarçado, à 240, quantidade de moscas que comia o dia que ficava com os seus 

óculos espelhados. O resultado foi de 360 moscas; 

V. Mas 360 moscas eram a quantia que comeu 3 dias da semana. Sabendo 

que haviam mais 3 dias a somar, fiz vezes 20 que é quantas moscas ele come por dia 

sendo um sapo normal; 

VI. Somei o resultado com 360 moscas e cheguei a conclusão de que ele 

come por semana 420 moscas. Assim fiz sempre pensando em que nos domingos 

ficava de jejum. 

 

Um registro como esse evidencia o quanto a aluna se apropriou da estratégia 

que ela escolheu para resolver o problema. Se por um lado, a prática de resolução de 

problemas e o respectivo registro favorecem a autonomia intelectual do aluno, por 

outro, também enriquecem o vocabulário para a elaboração de situações-problema. 

 

O que esses registros nos sugerem? Quando os alunos estão inseridos na 

prática de resolução de problemas não convencionais, eles são capazes de utilizar 

estratégias variadas; eles se arriscam. Foi possível constatar que eles utilizam 

estimativas, fazem a representação pictórica, estabelecem padrões, usam o algoritmo, 

enfim, buscam estratégias próprias para resolver a situação proposta.  

 

No entanto, trata-se de uma prática que permite também acompanhar a 

evolução da escrita da criança, mas que requer intervenção constante da professora, 

apontando os problemas, sugerindo reescrita do texto e valorizando as produções dos 

alunos. 

 

A professora Brenda, em sua prática, seleciona os textos mais problemáticos 

para o trabalho de reelaboração coletiva. Suas propostas são sempre 

contextualizadas, após a elaboração da situação-problema e de sua resolução, os 

alunos entregam a folha a ela, que faz a leitura e seleciona uma ou duas situações 

para compartilhar com a classe e realizar coletivamente a reelaboração. 

 

Evidentemente essa rotina possibilita despertar nos alunos um interesse maior 

para essa prática que, desde o início, tem o objetivo de esclarecer o verdadeiro sentido 



de se escrever um texto. Por isso, ao escrever, deve-se proporcionar ao leitor a 

possibilidade de boa interpretação desse texto.  
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Análise de práticas pedagógicas realizadas em atividades de formação 

continuada de professores 

Este artigo relata experiências vividas por professores de uma cidade do 

Estado de São Paulo, discentes do curso de formação continuada intitulado “A História 

e a Filosofia da Ciência na prática pedagógica de professores de Física”. Através das 

reflexões realizadas durante o curso, propôs-se a realização de minicursos em turmas 

do Ensino Médio. O objetivo era que os professores de Física desenvolvessem 

atividades investigativas com o intuito de gerar reflexão sobre sua prática pedagógica. 

As propostas de minicursos e as reflexões dos professores sobre sua 

prática. 

Os minicursos que cada professor deveria ministrar em suas turmas, teriam que 

ter como base o eixo temático do curso de formação continuada, portanto, os temas 

estavam ligados com a História e a Filosofia da Ciência e, ainda, relações com a CTSA 

– Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. 

No artigo foi apresentado as vivências de quatro professoras: Tatiana, Denise, 

Gleise e Mariana. 

 Minicurso da professora Tatiana 

A professora utilizou o tema “atração gravitacional” para buscar concepções 

alternativas dos alunos, levando em consideração que esse tema já havia sido 

discutido em sala. A ideia, nesse momento, era utilizar o contexto histórico com uma 



aula expositiva participativa para avaliar a aprendizagem. O material utilizado foi 

produzido pela própria professora, com o objetivo de despertar o interesse pelo 

assunto e demonstrar a evolução dos conceitos. 

Segundo a fala da professora Tatiana: “foi um ganho para eles, já que eu pude 

discutir que a Ciência está em construção”.  

Questionada sobre as sobre possíveis contribuições da experiência 

desenvolvida para a sua formação/prática e se pretende continuar utilizando as 

inovações discutidas durante o curso de formação continuada. Ela afirma que: 

Sim. Ainda que não tenha conseguido colocar em prática parte 
do que foi discutido, tenho repensado e refletido muito sobre 
uma nova abordagem dos conteúdos enfatizando os aspectos 
históricos e filosóficos. Gostei muito de aprender sobre as 
concepções. Faz diferença usar o caderno (Proposta Curricular 
do Estado de São Paulo) sabendo o que está por trás. 

 

 Minicurso da professora Denise 

A proposta foi com o tema “A Estrutura, Propriedades e Transformações da 

Matérias” usando o foco histórico da construção do conhecimento científico. O 

material utilizado foi produzido pela própria professora, com o objetivo de despertar o 

interesse pelo assunto e demonstrar a evolução dos conceitos. Segundo a professora 

Denise 

Eles gostaram da parte histórica que eu preparei. Eu procurei 
enfatizar a construção, o movimento dinâmico da Ciência. 
Apesar do pouco tempo disponível, eu pretendo tentar 
incorporar a histórica sempre que possível nas minhas aulas. 

Questionada sobre as possíveis contribuições da experiência desenvolvida 

para a sua formação/prática e se pretende continuar utilizando as inovações 

discutidas durante o curso de formação continuada. Ela afirma que: 

Trouxe uma maior conscientização sobre o aspecto de 
apresentar os conteúdos prontos e acabados de livros didáticos 
e/ou propostas educacionais. Deve haver uma reflexão maior 
sobre a prática de como apresentar os conteúdos, sempre 
buscando maior veracidade dos seus fundamentos científicos. 



Hoje em dia, as pessoas de modo geral, principalmente os 
jovens e nós educadores, assimilamos o conhecimento pronto, 
consumimos e usamos as diversas tecnologias sem mesmo 
conhecer os princípios de funcionamento e o conhecimento 
científico que essas tecnologias incorporam. Muita história fica 
sem ser contada, conhecida e entendida! Além disso, eu tenho 
refletido mais sobre a minha prática, tentando identificar 
caminhos de facilitar a aprendizagem dos alunos. 

 Minicurso da professora Gleise 

A proposta foi usar o tema “Energia” com metodologia similar às professoras já 

citadas. 

Sobre o impacto sua prática depois da experiência vivida. Ela diz que 

Eu trabalhava a Física com definições curtas e resumidas e 
exercícios. Só. Eu nunca falei de História ou Filosofia da Ciência. 
O que eu fazia de diferente era usar artigos de revistas, jornais, 
como a Superinteressante. O resto era matemática aplicada. 
Agora eu estou descobrindo uma nova forma de ver essas 
questões. 

Questionada sobre as sobre possíveis contribuições da experiência 

desenvolvida para a sua formação/prática e se pretende continuar utilizando as 

inovações discutidas durante o curso de formação continuada. Ela afirma que: 

Hoje eu fico mais preocupada, pois me sinto mais responsável 
pelo acompanhamento dos alunos. Aquela questão do professor 
ser autônomo, investigar a prática [...] isso também 
responsabiliza mais a gente. Eu tento preparar a minha aula hoje 
baseada naquilo que eu posso fazer dentro do que nós 
estudamos e estou procurando analisar o que dá mais resultado. 
[...] O curso trouxe várias contribuições para minha formação, 
entre outras, consolidou métodos que já faziam parte da minha 
prática em sala de aula, ampliou o “universo” de pesquisas 
diversificando o material didático usado nas aulas e promoveu 
discussões de temas relacionados ao cotidiano dos alunos, 
esclarecendo dúvidas e apontando soluções. 

 Minicurso da professora Mariana 

A proposta foi usar o tema “Etnoastronomia” nas aulas e teve dois momentos: 

1) A diversidade cultural e modelos de mundo em comunidades indígenas 



brasileiras, usado como tema motivador no estudo da Física. 2) Uso de alguns 

conceitos Físicos no cotidiano das tribos. 

A abordagem na História da Ciência foi com os modelos explicativos de 

concepção de origem do Universo entre diferentes culturas e buscando as 

semelhanças e/ou diferenças nas suas formulações. 

Questionada sobre as sobre possíveis contribuições da experiência 

desenvolvida para a sua formação/prática e se pretende continuar utilizando as 

inovações discutidas durante o curso de formação continuada. Ela afirma que: 

Eu achei muito importante discutir esses temas que, mesmo 
fazendo curso de Física, ficaram fora da minha formação. Eu 
nunca tinha estudado Filosofia e creio que agora tenho uma 
visão diferente dos conteúdos e da forma que eles devem ser 
trabalhados. [...] Não sei se no dia a dia será possível fazer isso 
sempre, mas agora eu tenho questionado algumas coisas que 
eu sempre fiz [...] acabei percebendo que nem sempre o aluno 
não aprende porque é incapaz ou desinteressado. Existem 
teorias que me ajudaram a compreender as concepções deles. 

 Observação: 

É importe deixar claro que neste artigo nos é informado que nenhuma 

professora entrevistada conseguiu terminar suas propostas. Devido ao calendário 

apertado imposto pelo Proposta Curricular do Estado de São Paulo, a parte final dos 

minicursos, destinado a CTSA, não foram realizadas a tempo, mas isso não 

comprometeu a aplicação da parte referente a História da Ciência. 

Considerações finais 

Alguns aspectos merecem destaque: 

1) O curso foi o primeiro contato de todas as participantes com a Filosofia da 

Ciência. 

2) Os debates desencadearam reflexões sobre os processos de ensino e 

aprendizagem de Ciências, já que a forma tradicional de apresentação dos conteúdos 

como verdades acumuladas historicamente foi questionada. 

3) As atividades desenvolvidas, buscando enfatizar o papel investigativo da 

atividade docente, tais como o levantamento realizado por elas das concepções dos 



estudantes, com a posterior reflexão em grupo dos resultados, contribuíram para o 

questionamento da visão tradicional dos processos de ensino e aprendizagem, 

quando o professor transmite conhecimentos que são incorporados pelos estudantes. 

4) As professoras tiveram dificuldades para a compreensão dos resultados de 

pesquisas, presentes na Proposta Curricular do Estado de São Paulo, já que muitas 

vezes não têm acesso às discussões na área de Ensino de Ciências. 

5) Apesar dos bons resultados obtidos e da participação ativa das professoras 

no processo, as possibilidades de uma aproximação permanente da prática docente 

aos resultados de pesquisa estudados ainda são limitadas pelas condições adversas 

encontradas na realidade escolar, tais como excesso de carga horária, classes 

superlotadas, pressão para o cumprimento integral da proposta curricular, entre 

outros. 

A formação de professores comprometidos com a construção do conhecimento 

científico representa um grande desafio, uma vez que, a formação continuada exige 

um empenho constante na reflexão e aperfeiçoamento da prática pedagógica. 
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