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Não basta repetir que vivemos, nós e o  

mundo, uma longa crise. É preciso tomar  

consciência de que, pelo menos ainda, não há  

um novo equilíbrio à vista. Isto significa que  

no lugar de instituições em crise precisamos  

de instituições de crise, preparadas para  

constantes reorientações, em pleno movimento.  

Por mais esta razão, hoje mais do que nunca,  

é um equívoco a educação como reprodutora,  

repetitiva de si mesma, do mundo.  

Devendo ser a educação em movimento, tem  

esta conotação a mais, além de ser processo. 

 

Marta Pernambuco 
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RESUMO 
 
 
Este trabalho está vinculado à linha de pesquisa “Educação em Ciências e 

Matemática e Educação Ambiental”, do Programa de Pós-graduação em Educação 

em Ciências e Matemática/UFG. Na pesquisa, buscamos apreender: Como o 

conhecimento docente é constituído no trabalho dos professores universitários dos 

cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas? Assim, objetivamos compreender 

como o conhecimento docente é constituído no trabalho de professores 

universitários dos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas de duas instituições 

de ensino superior de Goiânia (GO). Trata-se de uma pesquisa de natureza 

qualitativa, empreendida por um estudo de caso coletivo, alicerçada no Materialismo 

Histórico Dialético. O contexto investigativo compreende os cursos de Licenciatura 

em Ciências Biológicas de duas instituições de ensino superior de Goiânia, onde 

ocorreu a coleta de dados mediante a observação de aulas de sete professores 

universitários, seguida de entrevista e da análise dos Projetos Político Pedagógicos 

dos Cursos (PPCs) e Planos de Ensino desses professores. O exame dos dados 

está respaldado na Análise do Discurso, conforme as proposições de Bakhtin, 

compreendendo que os resultados encontrados compõem sentidos que são frutos 

da interação do sujeito entrevistado e da reelaboração do pesquisador, o qual 

analisa um conjunto de determinações teóricas e sociais que se encontra na 

construção da produção científica. Discutimos ao longo dos capítulos as nuances 

que (re)figuram o trabalho docente na Universidade, com vistas à defesa de uma 

formação dos professores universitários, bem como os movimentos que 

empreendem no contexto da aula universitária, onde está arraigada a epistemologia 

da práxis, ou seja, a constituição de uma identidade docente imbricada nas 

dimensões técnica, estética, ética e política. Por fim, na busca pelo concreto 

pensado, percebemos que o trabalho dos professores universitários investigados 

está fundamentado entre a epistemologia técnica e a epistemologia da práxis, 

marcando a contradição que circunda a Universidade e a aula universitária, entre a 

prática e a práxis. 

Palavras-chave: trabalho docente; formação de professores; epistemologia da 

práxis; professores universitários. 
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ABSTRACT 
 
 

This work is linked to the line of research “Education on Science and Math and 

Environmental Education”, from the Post-Graduate Program in Education on Science 

and Math/UFG. In this research, we intended to apprehend the answers to the 

following question: how is the teaching knowledge constituted in the work of 

university professors from the bachelor courses in Biological Science? Thus we aim 

at understanding how the teaching knowledge is formed in the work of university 

professors from the bachelor courses in Biological Science of two higher education 

institutions in Goiânia (GO). This is a survey of a qualitative nature, led by a collective 

case study, built upon the Dialectical and Historical Materialism. The investigative 

context encompasses the bachelor courses in Biological Science of two higher 

education institutions in Goiânia, where the data collection was conducted through 

class observation of seven university professors, followed by an interview and the 

analysis of the Political Pedagogical Projects of the courses (PPCs) and the 

Teaching Plans of these professors. The examination of data is backed by the 

Dialogic Analysis, according to Bakhtin’s propositions, therefore comprehending that 

the results which were found make up meanings that are derived from the interaction 

between the subject who was interviewed and the re-elaboration of the researcher, 

who analyzes a set of theoretical and social determinations posed on the 

construction path of scientific production. Throughout the chapters we discussed the 

shades that (re)figure the teaching work in University, in order to defend a formation 

of university professors, as well as the movements they undertake in the context of 

university class, where the praxis epistemology is deeply rooted, that is to say, the 

constitution of a teaching identity interwoven in its technical, aesthetical, ethical and 

political dimensions. Finally, on the search for the thought concrete, we noticed that 

the work of the investigated university professors is underpinned between the 

technical epistemology and praxis epistemology, marking the contradiction that 

surrounds the University and the university class, between practice and praxis. 

 

Keywords: teaching work; professor formation; praxis epistemology; university 

professors. 
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PRÓLOGO 

O FLORESCER DA CONTRADIÇÃO: SOBRE MINHAS RAÍZES E MARCAS 

EPISTEMOLÓGICAS 

 
 

Certa vez, para participar do XIII Encontro de Pesquisa em Educação da 

Região Centro-Oeste, que ocorreu em Brasília, no ano de 2016, mesmo ano em que 

adentrei no curso de Doutorado, escrevia um texto com colegas da pós-graduação 

acerca da formação de professores(as) em Ciências Biológicas1 e, no preâmbulo, 

citei Rubem Alves para marcar uma nova lógica paradigmática no espaço da 

formação inicial. Nesse contexto principiava um processo de transformação pessoal-

profissional que me levaria aos enlaces que cruzo nesta Tese. Assim, não vi 

movimento mais genuíno que iniciar esta narrativa com o mesmo induto poético de 

Rubem Alves: 

 
Gosto dos ipês de forma especial. Questão de afinidade. Alegram-se em fazer as coisas 

ao contrário. As outras árvores fazem o que é normal – abrem-se para o amor na primavera, quando 

o clima é ameno e o verão está para chegar, com seu calor e chuvas. O ipê faz amor justo quando o 

inverno chega, e a sua copa florida é uma despudorada e triunfante exaltação do cio. 

 

Por marcar a exuberância do Cerrado Goiano, assim como Rubem Alves, 

posso dizer que: “Gosto de ipês de forma especial. Questão de afinidade”. Talvez 

alguém diga que esse “gostar” advém do meu interesse pela Biologia, em especial 

pela Botânica, e pela vida em suas diferentes nuances. Então, afirmo: Correto! 

Porém preciso complementar, afinal o que me inebria nos ipês é a contradição 

evidenciada pelo florescer justamente quando o inverno chega, posto que se 

alegram em fazer as coisas a seu modo. 

Sinto-me como os ipês, florescendo ao contrário, em um tempo e espaço 

do qual não mais faço parte, ou mesmo, talvez tenha tanta pertença que não me 

vejo mais por lá. As travessias são tantas e múltiplas que perceber-me em meio à 

 
1 OLIVEIRA-NETO, J. F.; SANTANA, A. N. V.; SHUVARTZ, M. A formação de professores(as) em 
Ciências Biológicas: em busca de conhecimento outros. In: Anais do XIII Encontro de Pesquisa em 
Educação da Região Centro-Oeste. Brasília, 2016. 
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multidão é tarefa complexa, mutável e até efêmera. A vista disso, compartilho o 

pensamento de Freire (2003, p. 44) quando afirma que: 

 
A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem 
tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, 
com que os homens transformam o mundo. Existir, humanamente, é 
pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se 
volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo 
pronunciar. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no 
trabalho, na ação-reflexão.  

 
 

É, pois, a partir desses autores que quero marcar as travessias que me 

fizeram, e ainda me refazem, na certeza de que, tal como Manoel de Barros: “eu 

sempre guardei nas palavras os meus desconcertos”. Assim, faço minha narrativa 

metacognitivamente, ou seja, penso sobre as faces que me compõem enquanto 

sujeito histórico, condicionado pelas aventuras do real. Sujeito esse que se (re)faz 

nas relações pessoais-profissionais que o circundam, tudo de forma crítico-reflexiva, 

posto que, se me vejo na contradição, como os ipês, não posso ter me constituído 

sem a certeza de que sou humano, inacabado e que, ao findar os enunciados que 

aqui delineio, já me (re)constituo em outro. 

Neste ponto espero que estejam curiosos para saber quais são minhas 

raízes epistemológicas e, portanto, já digo que é tempo de reafirmá-las. Minhas 

raízes se constituem na educação crítica, marcadas pelas vozes do materialismo 

histórico-dialético. Talvez me definam como pretensioso, afinal o que eu sei sobre 

educação crítica e materialismo histórico-dialético? Mas penso como Manoel de 

Barros: “tenho o privilégio de não saber quase tudo. E isso explica o resto”. Posso 

afirmar que a clareza de buscar esse lugar nos diferentes grupos aos quais pertenço 

é possível, e não pura e simplesmente utopia, pois ao longo da caminhada me 

deparei com sujeitos que já sabiam do seu lugar. E agora é sobre esses sujeitos que 

me (re)fazem que quero contar. 

Ainda era aluno de Mestrado, nos idos de 2015, quando decidi cursar 

uma disciplina, mesmo já tendo concluído todos os créditos, na Faculdade de 

Educação da Universidade Federal de Goiás (FE-UFG). A disciplina era “Docência 

Universitária: epistemologias, implicações na qualidade, na profissionalização e no 

trabalho docente”, à qual atribuo, carinhosamente, o valor de “divisor de águas”, 

ministrada pelas professoras Dra. Ruth Catarina Cerqueira Ribeiro de Souza e Dra. 
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Solange Martins Oliveira Magalhães. No espaço-tempo das aulas, considero que era 

o mais calado, não conseguia dizer nada, embora sempre lesse todos os textos com 

afinco e construísse as resenhas críticas que eram elementos obrigatórios para as 

aulas, pois ficava inebriado com tamanho conhecimento dos colegas e professoras, 

que demonstravam um domínio sem igual sobre a perspectiva crítica. 

É inegável que, durante as demais disciplinas que cursei anteriormente no 

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática (PPGECM-

UFG), já havia me deparado com essa e outras racionalidades, porém foi nas 

discussões crítico-reflexivas desta disciplina que consegui perceber, de forma 

contundente, as raízes da educação crítica, com viés marxista, por intermédio das 

ponderações acerca da epistemologia da práxis que as docentes abordavam nas 

aulas e em diversos de seus escritos. Foi neste lócus que me desestabilizei, talvez 

uma ruptura, posto que, como argumenta Souza (2014), essa seria um corte, uma 

suspensão e, sim, eu estava tomando consciência desse processo no decorrer da 

disciplina. Mas consciência de quê?  

Posso referendar que seria a certeza da urgência “de uma formação de 

professores emancipadora, a qual pode ser caracterizada pelo rompimento com a 

visão neoliberal, na busca por uma sociedade esclarecida  e livre da ignorância, em 

que uma educação de qualidade esteja atrelada a uma educação como bem público” 

(OLIVEIRA-NETO, 2016). Assim, posso dizer que esse é o intuito que hoje busco 

com a pesquisa apresentada nesta Tese. 

Além disso, preciso dizer, com Guimarães Rosa, “que todo caminho da 

gente é resvaloso” e o delinear da disciplina não foi fácil, pois ainda era um iniciante 

da ciência e, como pondera Marx, “todo começo é difícil em qualquer Ciência”. 

Então, senti as dores da (re)construção, visto que não era fácil fundamentar as 

resenhas críticas ou planejar as aulas pelas quais éramos responsáveis ao longo da 

disciplina com todo o teor crítico exigido pelas docentes. Porém Guimarães Rosa 

está certo: “cair não prejudica demais – a gente levanta, a gente sobe, a gente 

volta”, posto que “a vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e 

depois desinquieta”. O que se quer, como enfatiza o poeta, é coragem, e essa posso 

afirmar que é uma de minhas qualidades.  

Desse modo, devagarinho consegui! E essa ação (conseguir) somente foi 

possível pelos enlaces afetivos que me foram oportunizados com as colegas Giselle 

Faria e Maria Célia, com quem partilhava a preparação das mediações de aulas e as 
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dores e sabores de se constituir na contradição, bem como Ruth e Sol, mulheres-

professoras-pesquisadoras que me fizeram perceber ao longe as belezuras de ser 

outro, que em meio a diversas inspirações epistemológicas, sabem onde querem 

“ser-estar”. A essas mulheres que em mim deixaram marcas: GRATIDÃO2! 

Para finalizar os ditos deste primeiro delinear teórico-prático gostaria de 

frisar um momento que muito me marcou. Trata-se do encontro, logo na primeira 

aula da disciplina, com os escritos de Ranciére (2004), que me deixaram encantado 

com a possibilidade de uma outra docência, se assim posso dizer, a qual o autor 

anuncia pela emergência da ruptura com um mestre explicador e o entendimento de 

que o aprendiz pode se desenvolver sem o ato de explicar. Desse modo, com a 

leitura e a mediação das docentes, consegui materializar o que Freire (2011, p. 47) 

pondera: “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a 

sua própria produção ou a sua construção”. Nunca mais fui o mesmo como 

professor, pois passei a entender que: 

 
 
Quando entro em uma sala de aula, devo estar sendo um ser aberto a 
indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, a suas inibições; um 
ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho – a de ensinar e 
não a de transferir conhecimento (idem). 

 
 

As incursões nessa racionalidade me levaram a vislumbrar o meu pré-

projeto de doutorado, com o qual adentrei na seleção do PPGECM-UFG, bem como 

são responsáveis pelas novas veredas que resolvi trilhar nos escritos acadêmicos 

que compartilho com tantos colegas. Dado o exposto, cabe agora um novo 

momento, como estudante de doutorado. 

Nas travessias que me (re)fazem durante o doutoramento, gostaria de 

narrar duas incursões que também me colocam, pelo contato com outrem, ou 

mesmo me mantém, nas trilhas das raízes a que me referi há pouco, ou seja: o lócus 

de trabalho onde habitei(habito) e a pertença a um grupo de estudo. 

No que concerne ao campo do trabalho docente, destaco dois 

movimentos: 1) a docência no Departamento de Educação em Ciências (DEC) no 

Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da Universidade Federal de Goiás (UFG), 

 
2 As aprendizagens foram tantas que durante o doutoramento voltei para fazer uma nova disciplina 

com as docentes, intitulada: “Formação e profissionalização de professores(as): epistemologias, 
pesquisas e perspectivas críticas”. 
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enquanto professor substituto e 2) a regência, como professor efetivo (Pedagogo) na 

Rede Municipal de Goiânia.  

Era meado de 2016, quando fui convocado para assumir, como professor 

substituto, um “lugar” no DEC-UFG. Foi um misto de euforia e senso de 

responsabilidade, afinal eu nunca tinha me visto “dançando na chuva de tal 

maneira”, o que requeria cautela. Logo que cheguei, assumi três disciplinas, entre 

elas Estágio Supervisionado I (ES I), que representou uma provação dos céus, visto 

que os alunos indagavam, e não era implicitamente: “Você só tem 24 anos? Não vai 

dar conta de ministrar essa disciplina!”; “Você tem experiência?” ou mesmo faziam 

afirmativas no campo da docência que me deixavam revirando por uma noite toda, 

tal como a primeira frase de uma aluna logo que coloquei o meu pé na sala de aula, 

e era o direito, já que sou supersticioso: “Eu não quero ser professora, tive uma 

experiência na escola com substituição e não gostei... aqueles alunos, credo! Quero 

mesmo é ser professora de inglês... é ótimo!”. Pois bem, essa aluna estava em uma 

formação inicial em Ciências Biológicas e não em Letras com habilitação em Língua 

Inglesa, sendo assim, o que fazer? 

Na emergência deste quadro me refiz, com medo e ousadia, “pisando em 

ovos”, afinal se ocupava aquele lugar (professor universitário), é porque estava 

preparado para esse e outros enfrentamentos que pudessem emergir no campo da 

prática docente universitária. Nesse movimento, experimentei distintas técnicas de 

ensino-aprendizagem3 sempre com uma ação compartilhada, para que esses 

discentes se vissem sempre como sujeitos ativos do processo em que estavam 

imersos, pois conforme Morais (2001, p. 73), já concebia que o aluno realmente 

deve “fazer parte de algo (aqui nos referimos à aula) [...] não como um traste mudo, 

mas pronunciando a nossa prosa do mundo”. E não posso me esquecer de que a 

superação das concepções iniciais dos alunos e as belezuras que esses puderam 

oportunizar na escola campo de estágio supervisionado4 só foram (im)possíveis com 

muito afeto, sensibilidade e paixão pelo universo da profissão docente. Portanto, 

 
3 Muitas das técnicas de ensino-aprendizagem oportunizadas nesse momento foram provenientes 
das vivências na disciplina “Docência Universitária: epistemologias, implicações na qualidade, na 
profissionalização e no trabalho docente”. 
4 As incursões desta turma durante o Estágio Supervisionado I na escola campo podem ser 
explicitadas nas seguintes publicações: GONTIJO, L. S.; BAIA, T. R.; LEAO, L. O.; OLIVEIRA-NETO, 
J. F. Corpo, escola, identidade: rompendo fronteiras de gênero no estágio supervisionado do curso de 
Ciências Biológicas. Polyphonía, v. 29, p. 139-158, 2018 e BAIA, T. R.; OLIVEIRA-NETO, J. F. 
Gênero e sexualidade: uma ação desenvolvida no estágio supervisionado. In: Anais do IV Encontro 
Regional de Ensino de Biologia-Regional 4, Uberlândia-MG, 2017. 
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assim como Freire (2011), estou consciente de que o ensino não pode dar-se fora 

da procura, boniteza e alegria, deve ser estético e ético. 

Dessa forma, foi na luta de contrários (ou seriam iguais?) que atravessei 

uma das experiências docentes que tanto me marcou ao longo dos anos como 

professor universitário. Foi nesse espaço que consegui apreender a práxis... foi 

nesse espaço que materializei as reflexões oportunizadas pelas professoras Ruth e 

Sol, sempre com a clareza do fazer necessário de uma ação metacognitiva, já que 

ensinar exige risco e aceitação do novo, e que “é próprio do pensar certo a 

disponibilidade ao risco, a aceitação do novo que não pode ser negado ou acolhido 

só porque é novo, assim como o critério de recusa ao velho não é apenas 

cronológico” (FREIRE, 2011, p. 36). 

Nesse delinear, findo a narrativa desta primeira incursão profissional com 

a frase final de um dos discentes da disciplina de ES I, na última aula: “É, eu duvidei, 

mas você deu conta!”. 

Ainda sobre os movimentos de trabalho docente posso referendar que as 

linhas do universo se cruzam, e não é ao acaso. Estava na iminência de renovação 

do contrato de professor substituto na Universidade quando me deparei com a 

convocação da Secretaria Municipal de Goiânia e, se em outro momento fiquei 

eufórico, agora eu me via em um labirinto, não via saída. Enquanto todos esperavam 

que assumisse de pronto o concurso, eu tinha muitas dúvidas, não queria deixar a 

Universidade (o discurso dos alunos havia se transformado, agora já diziam: “O 

senhor será o nosso professor no Estágio Supervisionado II, não é?”; “Vou falar com 

a coordenação, o senhor precisa estar com o Estágio Supervisionado II!”, ou ainda, 

“Só faço Estágio se for com o senhor, professor”). Entretanto, nas encruzilhadas da 

vida, sempre chega a hora de decidir que caminho seguir, certo de que outros tantos 

chegam (e chegarão) ao fim, com o coração na mão me vi partindo para outro 

horizonte. 

A Escola Municipal Professora Leonísia Naves de Almeida, que fica em 

um bairro que nunca nem mesmo havia ouvido falar, Morada do Sol, passava a ser 

meu novo lugar de trabalho. Como sempre, me revesti de coragem e fui (o medo do 

novo era grande demais!). Eram tantas ideias primeiras e dizeres tão distintos que 

ouvi de outros colegas, já professores na Rede, que não sabia o que encontrar onde 

dizem que o Sol faz morada. Porém, posso dizer que fui acalentado com os sorrisos 

que recebi dos colegas logo que adentrei a sala dos professores, juntamente com a 
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secretária da escola que disse a todos que eu era o mais novo professor da 

instituição. Que leveza! Que companheirismo! Voltei para casa aliviado e já com a 

certeza de que seria tão ou mais feliz naquele espaço, do que em outros que por 

momentos me vi habitando. 

Com tanto afeto, dedicação, companheirismo e amor consciente pela 

profissão foi fácil me adaptar às novas aventuras que me reservavam o 

Agrupamento F. Naquele primeiro contato com a escola, os colegas sempre 

estavam dispostos a me auxiliarem com as dúvidas que tinha acerca da dinâmica do 

ciclo5; as dinâmicas burocráticas da docência; nuances sobre o domínio de sala e 

tantas outras facetas que circundam o universo da educação básica. Logo mais, não 

era o professor José Neto, mas Joseph, como carinhosamente, por motivos de duas 

amigas-professoras, todos começaram a me chamar.  

Nesse contexto, ressalto que o Joseph é também contradição, é durão, 

discute com os colegas na reunião de professores, quando percebe qualquer 

iminência de reforço à lógica estruturante, neoliberal, ou que chama os alunos para 

conversar seriamente quando estes se encontram muito agitados.  

É nessa (contra)ventura de “estar professor de crianças” que sigo 

acreditando, juntamente com Freire (2007, p. 15), que a escola precisa resgatar o 

entendimento de que “a busca do conhecimento não é preparação para nada, e sim 

VIDA, aqui e agora. E é esta vida que precisa ser resgatada pela escola”. É nessa 

ciranda escolar que vivo “meu sonho, possível e apaixonado” (idem). 

Considero importante ponderar aqui que foram essas dinâmicas da 

profissão, imersas em práticas coletivas, que (re)significaram meu pensamento. 

Apreendi que minha identidade profissional busca um alicerce crítico, na clareza de 

manifestar uma práxis pedagógica que transforma o sujeito que aprende, fazendo-o 

perceber o mundo a sua volta nas suas contradições, pois, consciente do real em 

que está imerso, conseguirá a mudança ou, ainda, deixará uma condição oprimida 

para se sujeitar como humano que (re)cria na contramão do colocado pela lógica 

que o oprime.  

Nesse transcorrer, cabe outra ponderação, a de que, imerso no campo da 

prática, consegui ter a certeza da necessidade da teoria para desvelar a aparência 

que se instaura no fazer cotidiano da prática pedagógica. Como referenda Silva 

 
5 A Rede Municipal de Goiânia em detrimento do modelo de ensino seriado trabalha com os ciclos de 

formação e desenvolvimento humano. 
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(2018, p. 49) “pode-se entender que a primeira depende da segunda, na medida em 

que a prática é o fundamento da teoria, visto que determina o horizonte de 

desenvolvimento e progresso do conhecimento”. Em outras palavras, quero 

(re)afirmar que busco transformar a “verdadeira prática”, o fenômeno em sua 

aparência, em uma “verdade teórica”, “para que a primeira adquira um conteúdo de 

práxis transformadora” (idem). 

Entrelaçando as vivências profissionais ao movimento formativo chego, 

durante o doutoramento, ao grupo de estudos e pesquisa sobre o professor e sua 

formação, coordenado pela professora Dra. Dalva Eterna Gonçalves Rosa, 

professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências 

e Matemática, que tão breve se tornaria minha co-orientadora.  

O grupo de estudo desenvolve a pesquisa “O conhecimento produzido 

pelo professor e sua formação nas dissertações do Programa de Mestrado em 

Educação em Ciências e Matemática da UFG – 2009-2014”, e está vinculado à 

Rede de Pesquisadores sobre Professores(as) da Região Centro-Oeste 

(Redecentro), formada por oito programas de pós-graduação em Educação, 

vinculados às seguintes instituições de ensino superior: UFG6,  Universidade Federal 

do Mato Grosso (UFMT), Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU)7, Universidade de Brasília (UnB), 

Universidade de Uberaba (Uniube) e Universidade Federal de Tocantins (UFT). 

Enquanto Rede “somos pesquisadores que carregamos nossas interrogações sobre 

a pesquisa educacional e, de maneira mais motivada, sobre sua influência na 

educação porque queremos transformá-la” (MAGALHÃES, 2014, p. 15). 

Para tanto, realizamos uma discussão teórico-metodológica da pesquisa 

acadêmica, no caso do nosso grupo, da pesquisa em Educação em Ciências e 

Matemática, com base “em uma didática de formação de pesquisadores”, visando à 

formação de profissionais docentes que atuem na/para pesquisa não como um 

movimento trivial, mas que entende que esta “[...] exige planejamento didático, 

persistência, dedicação. Aprender as exigências da construção do conhecimento 

rigorosa, coerente, com relevância social” (GONÇALVES, 2017, p. 149).  

 
6 A UFG compõe a Rede com o Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de 
Educação e com o Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática, vinculado 
à Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 
7 Os programas da UFU e da Uniube são considerados da Região Centro-Oeste pela Capes e o 
programa da UFT participa deste grupo em razão de nossas proximidades históricas (SOUZA; 
MAGALHÃES, 2011). 



17 
 

Assim, seguramente, foi nos enlaces com os colegas que fui me tornando 

pertencente ao grupo de estudo, a ponto que não me ver sem ele (eles - os 

colegas). As discussões realizadas durante as análises das Dissertações foram tão 

ricas e desveladoras que em muito nos (re)significamos um frente ao outro, fazendo 

críticas às nossas próprias produções acadêmicas ou certos de que a pertença ao 

grupo “complexifica” os movimentos que desenvolvemos nas nossas pesquisas de 

Mestrado e Doutorado. 

Deste modo, se existe um consenso nessa trajetória que narro é que foi 

com o grupo de estudo que ampliei minha compreensão acerca da produção 

acadêmica e tornei-me consciente da distinção entre método e metodologia, na 

opção pelos dizeres do materialismo histórico-dialético, consciente que para tal é 

preciso8: 

 
1- Abordar o objeto na perspectiva histórica, a partir de suas origens; 

2- Buscar na história as origens do problema, do todo e não de tudo; 

3- Trabalhar com os sujeitos típicos a serem pesquisados, sujeitos 

históricos e socialmente situados; 

4- Buscar, num movimento dialético, explicitar os nexos que possibilitam 

a compreensão do seu objeto como concreto pensado; 

5- Utilizar as categorias para análise: trabalho, alienação, ideologia, 

classe social, contradição, negação, totalidade, universalidade, 

mediação, infraestrutura, superestrutura; 

6- Articular teoria e prática e a denominar práxis; 

7- Apresentar os dados evidenciando seus nexos internos e 

contraditórios com a totalidade.  

 
Na gama de aprendizagens que me foram (e são) oportunizadas nesse 

delinear epistemológico posso agora destacar, com Gonçalves (2017, p. 150) que: 

 
 

Desde o período formativo inicial do professor, perpassando também sua 
formação stricto sensu, a formação com pesquisa é necessária, pois o 
paradigma assumido por esse profissional vai conduzir o seu trabalho, 
fundamentar suas concepções de homem, sociedade e educação, como 
também, orientar a construção da sua identidade. A identidade é construída 

 
8 Os elementos descritos são indicadores do método materialismo histórico-dialético contidos na 
Ficha de Análise desenvolvida pela Redecentro, a qual pode ser encontrada na íntegra em Souza & 
Magalhães (2014). 
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e reconstruída através da socialização do subjetivo e do coletivo. Além da 
função social do professor, há o lado humano daquele que ensina e que, ao 
mesmo tempo, aprende. 

 
 
Nessa perspectiva, considero-me a materialidade desses dizeres, visto 

que, como muito já ponderei, tenho me (re)construído por meio “da socialização do 

subjetivo e do coletivo” (idem). A identidade pessoal-profissional que se transmuta 

cotidianamente em meu modo de ser, pensar e fazer é fruto do contexto sócio-

político que esse grupo defende e marca em suas produções acadêmicas.  

Para apresentar os últimos “flashes” de minhas incursões pela profissão 

docente, recorro, mais uma vez, a Freire (2000, p. 33) para ir finalizando (ou seria 

começando? já que estas são apenas as primeiras páginas desta Tese): 

 
 
Se, na verdade, não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, 
mas para transformá-lo; se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou 
projeto de mundo, devo usar toda possibilidade que tenho para não apenas 
falar de minha utopia, mas participar de práticas com ela coerentes. 

 
 

Perante a afirmação do autor preciso argumentar que é um desafio a 

morada na contradição, ou seja, não estou no mundo para simplesmente a ele me 

adaptar, já que sabem que me identifico com os ipês. É nesse viés que devem 

entender que as páginas que se seguem são fruto de uma construção coletiva que, 

em sua utopia, visa (re)configurar outras materialidades ao humano que a escreve e, 

por consequência, a formação de professores, em especial a formação inicial de 

professores de Ciências e Biologia, no movimento de (re)pensar suas estruturas, por 

intermédio do conhecimento docente emergente na lógica do trabalho docente de 

professores que coabitam essas formações.  

Por fim, reforço: foram (são) tantos os inspiradores teórico-práticos! 

 
 

O trabalho do grupo sustenta os esforços para superar a fragmentação da identidade 

docente, do ser pesquisador [...] (CHAVES, 2017). 
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INTRODUÇÃO: a que nos dedicamos, então? 

 
 
A temática central sobre a qual versam as discussões desta Tese é o 

trabalho docente9. Assim, em conformidade com as colocações de Bernardes, 

Pereira e Martinho (2014) buscamos apreender determinadas realidades 

educacionais, o que, atrelado à teoria, tem como linha de chegada o exercício da 

transformação social. O termo prática docente é empregado como expressão do 

trabalho docente (SOUZA; MAGALHÃES, 2014) que, no caso desta pesquisa, está 

voltado para o campo universitário.  

A colocação acima é pertinente porque, ao mencionar o termo trabalho, 

estão implícitas as “dimensões políticas, sociais, culturais, que são imprescindíveis 

para se compreender os professores, o que fazem, pensam, acreditam, quais suas 

opções metodológica e política, aspectos que se somam ao fazer” (SOUZA; 

MAGALHÃES, 2018, p. 118-119). A esse respeito Brzezinski (2014) salienta que, 

mediante sistematização da produção acadêmica no Brasil, o emprego da expressão 

trabalho docente tem substituído os termos “prática docente e prática pedagógica”, 

que tiveram vigor até o fim do século XX, na certeza de que a “nova” denominação 

melhor elucidaria a ação do professorado nos distintos níveis de ensino.  

É nessa conjuntura que se centraram as discussões no campo da 

formação de professores, a qual Guimarães (2004), Medeiros (2005), Magalhães 

(2014) e outros pesquisadores do campo têm considerado em efervescência nas 

pesquisas brasileiras na/sobre educação. A produção realizada tem mostrado 

movimentos de contradição e de disputa ideológica, no que tange a um discurso que 

mantém a ordem hegemônica burguesa ou ecoando um posicionamento contrário, 

ou seja, contra-hegemônico (JESUS, 2018), o que demonstra uma formação 

alinhada a bases críticas, em favor da resistência à lógica posta pelo mundo do 

capital, esta muitas vezes encontrada em documentos legisladores (ARCE, 2001; 

SOUZA; MAGALHÃES, 2016).  

Acerca da prática docente, as pesquisas desenvolvidas por Souza e 

Magalhães (2014) reiteram que está em evidência na produção acadêmica sobre 

professores(as). Além disso, os autores das pesquisas analisadas entendem o termo 

englobado à prática educativa, o que por sua vez “envolvia: prática docente, prática 
 

9 A Tese está ligada a linha de pesquisa 1 “Educação em Ciências e Matemática e Meio Ambiente”, 

eixo 4 “Formação inicial e continuada do professor de Ciências e Matemática” do PPGECM-UFG. 
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pedagógica, prática didática e prática de professores”, levando o grupo de 

estudiosos ao emprego, também, do termo trabalho docente, já que pensar o espaço 

da prática enquanto trabalho, tal como ações determinadas e determinantes de 

modo consciente, é (re)pensar sua historicidade e epistemologia (SOUZA; 

MAGALHÃES, 2018). 

No que concerne à formação de professores no curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas, consideramos que as pesquisas também tem se ampliado nas 

últimas décadas, como elucidam inúmeros estudos, a citar: André et al. (2001); 

Brzezinski (2006); Slongo; Delizoicov (2006); Teixeira; Megid-Neto (2006); Campos; 

Diniz (2007); Campos (2009) e outros.  

Nesse âmbito, as discussões que versam sobre essas produções 

acadêmicas engendram algumas abordagens epistemológicas, tais como “[...] 

epistemologia da prática, professor reflexivo, prática reflexiva, professor-

pesquisador, saberes docentes, conhecimentos e competências [...]” (ALVES, 2007, 

p. 265), além de bases críticas, emancipadoras, voltadas à epistemologia da práxis 

(MAGALHÃES; SOUZA, 2018; MAGALHÃES, 2019; SILVA, 2019). Ademais, 

argumentam sobre um dos principais desafios da formação inicial e continuada, que 

é a relação teoria-prática (SILVA, 2013), posto que: 

 
 

As definições, as orientações e as concepções de professor ou da função 
docente estão atreladas, em cada momento histórico, a uma concepção de 
educação, de escola, de ensino e aprendizagem, de conhecimento, de 
ciência e, consequentemente, a uma determinada concepção da relação 
entre teoria e prática (SILVA, 2013, p. 37). 

 
 
Considerando o exposto, ratificamos o pensamento de Cunha (1998), 

quando a autora afirma a necessidade de retomada da reflexão acerca da relação 

teoria-prática nos processos de ensino-aprendizagem, certa de que, para avançar na 

ação do professor universitário, é urgente a indissociabilidade entre essas 

dimensões.  

Neste cenário, questionamos, assim como Magalhães (2014, p. 109), “O 

que temos feito no contexto da formação e profissionalização docente”, enquanto 

membros que ocupam esse espaço formativo? Além disso, quais abordagens 

epistemológicas têm favorecido o movimento do trabalho docente no Ensino 

Superior, mais precisamente na Universidade Pública? Todas essas indagações 
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podem auxiliar na reflexão que empreendemos nas discussões deste trabalho, as 

quais são as bases epistemológicas que tendem a direcionar a prática pedagógica 

dos professores universitários de uma ou outra forma.  

Assim, esses questionamentos também estão relacionados à formação 

dos professores universitários, posto que esses profissionais só poderão 

desenvolver uma prática pedagógica transformadora se com ela tiverem contato, já 

que, como argumenta Langhi; Nardi (2012, p. 10), a formação deste profissional se 

dá “marcada por etapas e trajetórias que lhe atribuem processos formativos e 

momentos de aprendizagem construtiva da, na, e além da carreira profissional”. 

Portanto, é a trajetória formativa10 de que fala Miranda; Rosa; Guimarães (2018) que 

impregna o professor universitário de um determinado ideário pedagógico11, o que 

não está totalmente nas mãos desses sujeitos, uma vez que os lócus de formação 

que ocupam ao longo desta “trajetória” estão impregnados de padrões pré-

estabelecidos de conflito e de poder (OSÓRIO, 2011). 

No tocante à especificidade da formação do professor universitário, 

destacamos sua complexidade e, como tal, reporta a urgência de uma gama de 

conhecimentos que estão imbricados na constituição da identidade docente deste 

grupo de profissionais 

 
A identidade profissional do professor envolve a pessoa do professor (a 
adesão a uma forma individual e coletiva de produção da existência), o 
desenvolvimento profissional (que se refere a aspectos do estatuto 
profissional, em geral) e o desenvolvimento institucional (o investimento que 
a instituição, no caso universidade, faz para atingir seus objetivos 
educacionais) (SOUZA; GUIMARÃES, 2011, p. 29).  

 
 
Como vemos, muitos são os desafios de formar professores, o que Selles 

(2014, p. 14) aponta como impasses de “natureza social, histórica, epistemológica, 

pedagógica, política e ideológica”, margeando questionamentos que ainda se fazem 

(e devem ser feitos em sua constância) para compreender a complexa teia da ação 

ocasionada no interior das licenciaturas. Nessa direção, Vilela (2008) argumenta que 

há urgência em se considerar a formação de professores de Ciências e Biologia, 

 
10 Segundo Miranda; Rosa; Guimarães (2018, p. 19) “uma trajetória formativa pode então ser 
entendida como o caminho percorrido pelo sujeito durante a vida profissional”. 
11 Como ideário pedagógico refere-se a um conjunto de compreensões sobre  educação; escola; 
processo de ensino-aprendizagem; professor e outros conceitos ligados a atividade de professorar. 
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mediante sua complexidade, o que exige processos de análise-reflexão que tenham 

como pressuposto central a docência em sua conjuntura social. 

Nesse âmbito, evidenciamos a lógica da formação do professor 

universitário, a qual, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 

9394/96, ocorre nos programas de Pós-graduação (PPG) stricto sensu. Porém, o 

que percebemos é que a formação nesse espaço, em maioria, restringe-se ao fazer 

especializado de uma pesquisa, não havendo movimentos para o diálogo acerca dos 

conhecimentos ligados à docência universitária, a não ser quando o PPG se debruça 

sobre as discussões da área educacional. Anastasiou (2011) reitera que, em muito, 

quando os cursos desenvolvem uma reflexão de cunho pedagógico,  limitam-se à 

oferta de uma disciplina, no geral dialogando com a Metodologia do Ensino Superior, 

com carga horária insuficiente para colocar o professor universitário em formação e, 

por consequência, com os processos de ser-estar atuante na Universidade. 

Portanto, consideramos que a conjuntura dessa formação está atrelada à 

valorização dos professores, dentro e fora dos muros da Universidade, às atividades 

de pesquisa, em detrimento de outras dimensões que estruturam esse contexto, 

quer seja a extensão, quer seja o (próprio) ensino. Esse processo favorece, em sua 

maioria, a lógica do capital, no sentido de, por exemplo, ter mais prestígio aquele 

profissional que tem um número elevado de publicações, participações em eventos e 

orientações de distintas naturezas, principalmente na Pós-graduação, esquecendo-

se de que a Universidade é um universo que necessita de diferentes atuações por 

parte do seu quadro de professores, de forma indissociável. 

Nessa lógica, em busca de movimentos de contra-hegemonia é que se 

tornam imprescindíveis reflexões no que tange à formação do professor 

universitário, o que para Queiroz (2013, p. 71) está ligado à “necessidade histórica 

de se elevar a qualidade da educação diante de tantas demandas” emergentes no 

contexto da Universidade e da Educação Básica, sobretudo o empreendimento de 

um processo de formação emancipador. Com essa clareza é que o processo 

formativo 

 
 

[...] se impõe como uma das condições para que o trabalho docente se 
efetive como capaz de enfrentar as contradições geradas pela racionalidade 
produtivista, competitiva e consumista [...] de modo a produzir 
transformações no sentido da constituição de uma sociedade mais justa e 
democrática (Idem) 
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Assim sendo, como medida explicativa, salientamos que se constrói uma 

qualidade social da educação, em detrimento de uma qualidade total. Segundo 

Enguita (1994, p. 96) “a problemática da qualidade sempre esteve no mundo da 

educação e do ensino”, portanto, compreendê-la é uma condição para o diálogo 

epistemológico-político neste trabalho.  

Nessa direção, a qualidade total, uma concepção considerada 

hegemônica, tem se caracterizado pela “referência à perspectiva cartesiana da 

certeza, à ambição pelo progresso, à verdade iluminista com sua crença no 

progresso e na verdade universal” (ARAÚJO, 2012, p. 193). Essa concepção tem 

engendrado, segundo Soares (2016, p. 34), uma perspectiva positivista e tradicional 

ao campo educacional, que é contrária “ao questionamento e a crítica à sociedade 

administrada pelas estruturas de poder”. 

Como consequência, Organismos Multilaterais, tais como Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento; Organizações das Nações 

Unidas; Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura e 

outros, tem imprimido à concepção de qualidade total, sobretudo nas políticas 

educacionais, alguns slogans, tais como: “melhoria da educação, da formação de 

sujeitos para que sejam mais competentes e competitivos para o mercado 

capitalista” (SOARES, 2016, p. 35). Com isso, vem ocorrendo a ascensão de um 

movimento conservador na educação, que anula a possibilidade de um processo de 

ensino-aprendizagem emancipador para os sujeitos, sobretudo nos espaços 

educativos públicos. 

Desta forma, é inegável que esse discurso utilitarista tem gerado uma 

racionalidade social produtivista, alinhada a bases como a competição e o consumo, 

este último, em suma, de produtos manufaturados de forma desordenada. Essa 

racionalidade é fruto, na educação, de um processo sócio-histórico “definidor da 

sociedade de cunho economicista, consolidada no último quartel do século XX sob 

os dogmas neoliberais” (CARVALHO, 2016, p. 119). 

Assim, a qualidade, nesses moldes, tem sido um discurso assumido pelos 

legisladores na (re)elaboração das políticas públicas, já que a qualquer cidadão 

“qualidade” é algo desejável: quem, afinal, seria contrário a uma escola ou processo 

educativo que não primasse pela qualidade? Uma defesa contrária colocaria o 

sujeito como um louco, que não quer o bem social. Todavia, conforme Shiroma e 
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Shneider (2013); Shiroma e Santos (2014), é necessário desvelar o que está posto 

como consenso e tornar aparente o sentido posto sobre a qualidade hegemônica 

que tem dominado o campo educacional. 

Em outras palavras, é mediante o desmantelamento da lógica que se faz 

valer outra qualidade, como já referendado: a qualidade social, em busca da 

“negação de valores imediatistas e utilitários do conhecimento voltados para 

promover a acumulação do capital” (SOARES, 2016, p. 36).  

Ratificando esse pensamento, nas palavras de Silva (2009, p.10) 

 
A qualidade social da educação escolar não se ajusta, portanto, aos limites, 
tabelas, estatísticas e fórmulas numéricas que possam medir um resultado 
de processos tão complexos e subjetivos, como advogam alguns setores 
empresariais, que esperam da escola a mera formação de trabalhadores e 
de consumidores para os seus produtos. 

 
 
Assim, podemos inferir que nessa qualidade de educação que discutimos, 

não somente na educação básica, mas também no ensino universitário, está 

imbricada uma função social, ou seja, uma educação que acolhe a todos, primando 

pela (re)significação dos sujeitos. Nesse viés, a prática educativa está intimamente 

ligada à transformação social, tão almejada em uma perspectiva crítica de 

educação, possibilitando 

 
 

[...] a todos a compreensão elaborada da realidade social, política e 
econômica do momento vivido pelos educandos; o desenvolvimento de 
suas habilidades intelectuais e físicas para a intervenção nessa realidade, e 
a posse da cultura letrada e dos instrumentos mínimos para o acesso às 
formas modernas do trabalho [...]. A educação emancipadora rompe com 
qualquer padrão de qualidade, em decorrência do próprio desenvolvimento 
das relações sociais, não cabendo, portanto, “modelos” ou “esquemas”. 
Pode-se identificar, contudo, alguns atributos de uma escola de qualidade: 
1. ser pluralista, porque admite correntes de pensamento divergentes com 
respeito à diversidade, ao diferente; 2. ser humanista, por identificar o 
homem como foco do processo educativo; 3. ter consciência de seu papel 
político como instrumento para a emancipação, combate às desigualdades 
sociais e desalienação dos trabalhadores (RODRIGUES, 1986, p. 81). 

 
 
É explícito, portanto, que a qualidade social contribui para a perspectiva 

crítico-emancipadora da educação. Assim, o entendimento é de movimento 

educacional como direito do humano. “Nesse sentido, a educação não é apenas um 

investimento econômico e sua qualidade não pode ser quantificada [...] nos 

resultados econômicos. A qualidade social da educação valoriza não só o 
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conhecimento simbólico, mas também o sensível e o técnico” (SOARES, 2016, p. 

38). 

De acordo com esse entendimento, no que concerne à formação de 

professores, é primeiramente, e talvez unicamente, com essas nuances que se 

conseguirão ações que levem à formação emancipadora. Esse movimento 

transformador, segundo Brzezinski (2006), engloba o fazer ciência, no sentido de 

permitir reflexão e posicionamentos críticos.  

Nesse sentido, defendemos a ruptura com a lógica do capital na formação 

de professores. Como reforça Mészáros (2008, p. 27-35) 

 
é necessário romper com a lógica do capital se quisermos contemplar a 
criação de uma alternativa educacional significativamente diferente. […] É 
por isso que hoje o sentido da mudança educacional radical não pode ser 
senão o rasgar da camisa de força da lógica incorrigível do sistema: 
perseguir de modo planejado e consistente uma estratégia de rompimento 
do controle exercido pelo capital, com todos os meios disponíveis, bem 
como com todos os meios ainda a ser inventados, e que tenham o mesmo 
espírito.  

 
 

Então, podemos dizer que é o processo de ruptura que resgata o conceito 

de Universidade e consequentemente de formação. Dessa forma, será possível uma 

Universidade que atue em prol da (re)construção do conhecimento de forma 

autônoma, crítica e reflexiva, um movimento que, ao mesmo tempo, seja contrário à 

lógica do capital, vigente em um paradigma mecanicista (MIRANDA; ROSA; 

GUIMARÃES, 2018). 

Assumimos, nessa conjuntura, um diálogo crítico-reflexivo no movimento 

da formação, profissionalização e trabalho docente alinhavado a essa outra lógica, 

ocasionando um repensar do objeto de estudo, o conhecimento docente em outra 

perspectiva, ou seja, a da epistemologia da práxis12.  

Assim, as análises e as reflexões que desenvolveremos nos diversos 

capítulos, sem exceção, partem de um ideário pedagógico marxista. Para tal, é 

oportuno, mediante essa mesma raiz epistemológica que é expoente neste trabalho, 

elucidar  a compreensão do que seja a educação, a escola, a Universidade, o 

professor e o processo de ensino-aprendizagem, visto que esse entendimento 

estará permeando as discussões acerca da formação, da profissionalização e do 

trabalho docente, no delinear dos capítulos que se seguem.  

 
12 O conceito encontra-se delineado no capítulo 3 desta Tese. 



26 
 

A concepção de educação assumida nesta tese é a crítica-emancipadora, 

a qual constitui-se em um processo humanizador “que não se estabelece ingênua e 

simplesmente na oposição ou em uma relação de causa e efeito entre os processos 

produtivos e os processos educativos” (TEIXEIRA; NAVES, 2014, p. 101), já que os 

entende de forma interligada, isto é, “inerentemente ligados por contradições”. 

Nesse viés, a análise da conjuntura é sempre margeada pelas nuances 

sociopolíticas instauradas no contexto sócio-histórico específico, o que evidencia o 

caráter transformador (e dialético) da realidade social, por intermédio do ato de 

educar, além de evidenciar o homem como um ser político, cultural, social e histórico 

como reforçam Teixeira; Naves (2014).  

Assim, entendemos que a concepção crítica está a serviço da resistência 

e de uma lógica que desvele a lógica hegemônica13 (GRAMSCI, 1991). “Nessa 

abordagem, a dialética é recuperada como elemento indispensável à análise das 

práticas de resistência [...], a fim de que esta instituição não seja percebida como 

mero espaço de dominação” (SILVEIRA et al., 2014, p. 78). Portanto, formação e 

trabalho docente assumem um viés político que confronta a sociedade de classes 

em prol de uma “nova ordem moral e intelectual que resulte no enfraquecimento da 

filosofia asseguradora da dominação de uma classe por outra” (Idem).  

Nessa direção, ratificamos que o conceito de hegemonia aqui utilizado 

está alicerçado em Gramsci, que “pressupõe a conquista do consenso e da 

liderança cultural e político-ideológica de uma classe ou bloco de classes sobre as 

outras” (MORAES, 2010, p.54). É, portanto, um jogo de consenso e dissenso que 

tem como objetivo um espaço de liderança cultural e político-ideológica de distintos 

grupos sociais. Dessa forma, sobre essa concepção “gramsciana” é plausível o 

entendimento de que para superar o que está hegemonizado, é necessário 

(re)significar a consciência política dos indivíduos, o que implica um processo de 

resistência. 

Processo esse que, nas palavras de Magalhães e Souza (2018, p. 29), “a 

resistência e a elevação de consciência política necessitam ser associadas à 

questão do conhecimento, e estão imbricadas à perspectiva de identificar 

possibilidades de compreender e transformar a sociedade”. Com isso, o sujeito 

 
13 Segundo Gramsci, a hegemonia indica a defesa de um consenso, ou seja, é a influência de um 
posicionamento cultural, político e ideológico de um determinado grupo social (uma classe ou mesmo um 
conjunto delas).  
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consciente ético-politicamente passa então a operar na contra-hegemonia, um novo 

consenso social que exprime uma posição política emancipada. 

Destacamos que é oportuno, nesse contexto, um processo reflexivo com 

o intuito de compreender as influências sócio-históricas sobre a formação e o 

trabalho docente, que se fundamenta no desvelar da unidade teoria-prática e do 

movimento de ensino-aprendizagem na Universidade como lócus de formação 

humana do sujeito. Afinal, o trabalho docente desenvolvido na Universidade tem 

caminhado sob os preceitos da hegemonia ou da contra-hegemonia? Consideramos 

que é esse delineamento consciente, no âmbito da formação universitária, que 

poderá (re)significar os conhecimentos sobre a dinâmica educacional, demarcando 

onto-epistemologicamente a formação e o trabalho docente. 

Essa demarcação ocorre por meio de condicionantes internos e externos 

à educação e à formação, pois são esses que farão emergir a luta de contrários 

(contradição) que é parte do escopo social - a luta de classes -, em que os espaços 

de educação estão imersos. Trata-se de uma dinâmica inseparável dos sujeitos do 

processo, que são os docentes e os discentes. 

Mediante essa construção conceitual percebemos a escola “como 

instrumento de apropriação do saber e que pode contribuir para eliminar a 

seletividade e exclusão social” (SOUZA et al., 2018, p. 176). É nesse sentido que 

essa instituição visa desenvolver no “sujeito do processo sócio histórico-cultural”, tal 

como reitera Souza et al. (2018), diferentes potencialidades com vistas à aquisição 

de conhecimentos que lhe seja oportuno. Assim, podemos inferir que a aquisição de 

uma gama de conhecimentos culturais, éticos, políticos, filosóficos e estéticos pode 

oportunizar a emancipação dos sujeitos, constituindo-os autônomos, críticos e 

reflexivos.  

Quanto à constituição do sujeito sócio-histórico-cultural na Universidade, 

as discussões postas para o contexto escolar também se aproximam deste lócus, no 

sentido de que, imersas na malha histórico-social, são também reprodutoras das 

dinâmicas de inclusão e de exclusão social, ou seja, apresentam as mesmas 

situações de reprodução e de mudança que engendra tal totalidade. O professor, 

nesse meandro,     

 
 
[...] pode ser compreendido como um sujeito historicamente situado, 
marcado pelas relações políticas, econômicas e culturais, produto e 
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produtor da realidade social. Ele pode ser compreendido, ainda, como um 
sujeito mediador e defensor de uma atitude de resistência, que pratica uma 
ação que provoca engajamento e participação com vistas ao processo de 
mudança social (SOUZA et al., 2018, p. 169). 

 
 

Assim, em sua prática pedagógica de resistência, aquela que considera o 

discente um sujeito ativo na dinâmica de apreender, o professor realiza uma de suas 

principais atividades, o planejamento, mediante conhecimentos emancipatórios, o 

que nas palavras das autoras possibilita “aos estudantes de maneira crítica, aberta e 

autônoma, diferentes construções do conhecimento” (idem).  

Nessa esteira, o enunciado do que seja o professor no materialismo 

histórico-dialético nos leva a apreender o que seja o processo de ensino-

aprendizagem.  Podemos afirmar que este é um movimento organizado pelo 

docente que, na ação pedagógica, encontra-se com os sujeitos que aprendem para 

que, em um movimento mútuo, consigam compreender a gama de conceitos 

expoentes em uma disciplina, (re)significando-os mediante a indissociabilidade entre 

teoria-prática, e, portanto, realocando os conhecimentos acerca do fazer 

profissional.  

Nesse sentido, o processo de ensinar e aprender,  

 
 
[...] se expressa em uma práxis que propicia construções de conhecimentos 
e de sujeitos críticos, abertos, autônomos e emancipados. O diálogo, a 
reflexão, a contradição e o conflito são elementos essenciais para implicar 
os sujeitos em uma relação de aprendizagem na qual a internalização e a 
construção de conhecimentos possibilitam a transformação das relações e 
da sociedade (SOUZA et al., 2018, p. 169). 

 
 

Considerando o exposto, acreditamos ter externalizado nuances 

fundantes das reflexões que buscamos sobre o conhecimento docente mediante os 

movimentos de trabalho dos professores formadores. Alicerçados na práxis, a 

questão de pesquisa que subsidiou a investigação que dá corpo a esta Tese é: 

Como o conhecimento docente é constituído no trabalho dos professores 

universitários14 dos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas? 

 
14 A nomenclatura adotada para referir-se aos professores atuantes na Universidade será 
“professores universitários”, em detrimento do que ocorre, no geral, nas pesquisas desta natureza 
que os denominam “professores formadores”, mediante o entendimento de que não é apenas o 
professorado que ocupa esse espaço que forma, mas também docentes atuantes em outros 
contextos de ensino formal e não-formal.  
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Mediante esta questão norteadora, o objetivo geral da investigação é 

compreender como o conhecimento docente é constituído no trabalho de 

professores universitários dos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas de 

duas instituições de ensino superior de Goiânia (GO). 

Na busca de esclarecer nosso questionamento, dentre outras 

possibilidades, visamos também, de maneira mais específica: 

 
 

• Caracterizar o conhecimento docente sob a ótica da perspectiva 

crítica; 

• Apreender os significados atribuídos pelos professores 

universitários ao “saber docente”, bem como quais conhecimentos 

estão presentes na prática educativa destes; 

• Refletir acerca do movimento pedagógico empregado pelos 

professores universitários em suas aulas, tendo em vista os 

conhecimentos docentes considerados imprescindíveis para sua 

atividade profissional. 

 
 

Quanto à pertinência e relevância deste trabalho, julgamos que converge 

sobre duas relações:  

1) A urgência histórica em dialogar no campo da práxis sobre a formação 

e o trabalho docente, ou seja, sobre os conhecimentos inerentes aos professores. A 

formação de professores no contexto brasileiro tem ampliado nas últimas décadas, 

principalmente a partir de 1990, mediante os trabalhos de Shulman (1986); Nóvoa 

(1991); Tardif, Lessard e Lahaye (1991); Schon (1992), e outros autores 

estrangeiros e brasileiros no que tange à discussão acerca do conhecimento 

docente. Sobre estes últimos, podemos citar a produção de Dermeval Saviani, José 

Carlos Libâneo, Newton Duarte, Selma Garrido Pimenta, Solange Martins Oliveira 

Magalhães, Ruth Catarina Cerqueira Ribeiro de Souza, Kátia Augusta Curado 

Pinheiro Cordeiro da Silva, entre outros, que realizam uma discussão dos conceitos 

“referentes aos professores, sua formação e seu trabalho” (ALVES, 2007, p. 265). A 

incorporação de conceitos como a epistemologia da práxis mostra que abordar o 

campo do conhecimento docente não se constitui tarefa simples, mas complexa, 
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devido, por exemplo, a divergências entre as bases teórico-epistemológicas que 

compõem cada um dos termos. 

Nesse sentido, pretendemos contribuir com o debate acerca do 

conhecimento docente, investigando a especificidade de um contexto formativo, a 

formação inicial de professores de Ciências e Biologia, mediante principalmente os 

estudos de Ruth Catarina Cerqueira Ribeiro de Souza, Solange Martins Oliveira 

Magalhães e Kátia Augusta Curado Pinheiro Cordeiro da Silva, as quais, em 

distintas produções, têm abordado a defesa de uma formação de professores que se 

constitua crítico-emancipadora, cuja base epistemológica seja a práxis. 

 
2) Mediante o aspecto disposto anteriormente, o estudo tem como meta 

colaborar para a compreensão acerca do trabalho docente no contexto da 

Universidade, com vista à formação de professores da Educação Básica que atuem 

a favor, tal como os professores universitários, de um processo de ensino-

aprendizagem crítico-emancipador. 

Por certo, é na Universidade que estes (re)elaboram, acomodam e 

estruturam um novo olhar teórico-epistemológico sobre a profissão. Dessa forma, 

inferimos que a formação inicial constitui lócus primeiro de estruturação da 

identidade docente. Esse processo se dá mediante a aquisição de um apanhado de 

conhecimentos, os quais denominamos neste trabalho “conhecimento científico-

filosófico-artístico”, na certeza de que, como argumenta Silva (2019, p. 8), “o 

professor necessita vivenciar uma formação de natureza científica, artística, ética e 

técnica, de elevado nível, que impõe, portanto duras atividades de prática e de 

teoria”.  

Assim, este trabalho apresenta inicialmente um Prólogo, intitulado “O 

florescer da contradição: sobre minhas raízes e marcas epistemológicas”, no 

qual elucidamos os movimentos, em contato com outrem, que oportunizaram a 

discussão da formação de professores mediante uma compreensão crítica de 

educação à luz dos preceitos do materialismo histórico-dialético. 

Em seguida, na “Introdução: a que nos dedicamos, então?” 

objetivamos situar a temática desta investigação - o trabalho docente -, que envolve 

os movimentos do trabalho e do conhecimento docente do professorado na 

Universidade. Para tanto, firmamos o ideário pedagógico sobre o qual estamos 

calcados, os elementos que justificam a pertinência e a relevância da pesquisa 
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desenvolvida para o campo da formação de professores, a pergunta e os objetivos 

dessa investigação.  

Dadas as elucidações primeiras, construímos os demais capítulos com o 

intuito de fundamentar de forma teórica e prática a investigação. É, nessa conjuntura 

que concordamos com Teixeira e Naves (2014, p. 89) que são 

 
 

[...] as filiações teóricas que informam a respeito das bases conceituais que 
o pesquisador utiliza para contextualizar o tema de seu estudo. Sustentado 
em teorias consagradas o investigador interpreta a realidade, estabelecendo 
um diálogo com o problema a ser investigado. 

 
 

Por meio dessas filiações teórico-práticas empreendemos um exercício de 

reflexividade15 de cunho crítico, como alicerça Libâneo (2002). Essa ação de 

reflexão estabelece diálogo com os processos de autonomia e emancipação do 

sujeito, em detrimento da simples adaptação à lógica social. Nesse intento, os 

autores referenciados ao longo deste trabalho são parte inseparável do “fazer” 

investigativo a que nos propusemos, já que é também por intermédio de suas 

proposições que será possível vislumbrar horizontes para além da lógica do capital, 

alcançando o exercício de reflexividade. 

Na sequência, o Capítulo 1 “Fundamentos teórico-metodológicos do 

estudo” apresenta a natureza da pesquisa, elucidando, por meio do materialismo 

histórico-dialético, a sua abordagem, o tipo de pesquisa e os procedimentos de 

coleta e análise dos dados. Além disso, fazemos a exposição dos contextos de 

investigação, duas Instituições de Ensino Superior (IES) de Goiânia, Goiás. 

No segundo capítulo, “Transformações no mundo do trabalho 

docente”, buscamos primeiramente compreender o trabalho como atributo do ser 

social para, consequentemente, estabelecer as relações entre este e o homem na 

sociedade capitalista, com vistas à ruptura com a estrutura hegemônica para 

(re)constituição do professor enquanto possível sujeito emancipado. Por fim, 

tecemos reflexões acerca do processo de (des)profissionalização do professorado 

sob a lógica neoliberal (hegemônica) que tem repercutido no fazer docente. 

Chegando ao capítulo três, “Epistemologia da práxis como base do 

conhecimento científico-filosófico-estético” discutimos as bases epistemológicas 

 
15 Por reflexividade entende-se como um atributo dos grupos humanos de pensarem sobre si mesmos 

(LIBÂNEO, 2002). 
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que, ao longo do delinear histórico-social da profissão docente, tem fundamentado a 

formação de professores, com ênfase na epistemologia da práxis. Em seguida, 

abordamos conhecimentos outros para a formação inicial de professores 

(conhecimento científico-filosófico-artístico), em detrimento de uma formação 

meramente teórica, técnica ou prática.  

No quarto capítulo, “Projetos Pedagógicos dos cursos e Planos de 

Ensino – raízes epistemológicas” apresentamos a análise dos documentos que 

norteiam o trabalho dos professores universitários nos contextos investigados, ou 

seja, os Projetos Pedagógicos dos cursos (PPC) e os Planos de Ensino (PE) de 

cada contexto disciplinar. 

No quinto e último capítulo, “Marcas epistemológicas da aula dos 

professores universitários no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas” 

elucidamos os elementos que emergiram da coleta de dados da investigação 

mediante as categorias trabalho, totalidade, historicidade, contradição e práxis, que 

compõem o materialismo histórico-dialético. Neste momento, caminhamos em busca 

do concreto pensando, tornando aparentes as relações outras acerca dos dados 

trabalhados. 

Posteriormente, no tópico “Considerações: sobre movimentos”, 

retomamos as nuances primeiras desta investigação (pergunta e objetivos de 

pesquisa), com vista a uma síntese sobre os movimentos que empreendemos ao 

longo da investigação e análise crítica do objeto de estudo, na certeza de que essa 

natureza reflexiva permite a efervescência de novas relações acerca do trabalho dos 

professores universitários, em suma nos cursos de Licenciatura em Ciências 

Biológicas. 

No epílogo intitulado “... sobre minhas incompletudes”, expomos a 

natureza pessoal-profissional em que se encontra o sujeito pesquisador, 

posteriormente a pesquisa. 

Logo, consideramos que, ao marcar uma educação crítico-emancipadora, 

cuja base epistemológica seja a práxis para a formação de professores, não 

pretendemos negar as contribuições de outras bases conceituais nesse contexto,  

pois entendemos que estas foram fundamentais, e talvez ainda sejam, em 

determinados lócus formativos ao longo da história da educação brasileira, para, por 

exemplo, marcar o lugar dos conhecimentos pedagógicos nos cursos de formação 

inicial das distintas áreas disciplinares. Como afirma Alves (2007, p. 278), “não 
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precisamos jogar fora as ferramentas com as quais operamos até então, mas 

observar criticamente em que medida outras ferramentas podem nos ser úteis”. 

Assim, reconhecemos os autores que se dedicaram ao diálogo com essas naturezas 

epistemológicas, buscando abrir janelas para um novo horizonte da formação, da 

profissionalização e do trabalho docente. 
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CAPÍTULO 1 

Fundamentos teórico-metodológicos do estudo 

 

Em toda publicação científica que visa apresentar um universo 

sistematizado de uma atividade de pesquisa há, geralmente, como considera Souza, 

Magalhães e Guimarães (2014), um tópico caracterizado como “metodologia de 

pesquisa”16. Os autores citados desenvolvem pesquisa sobre a produção acadêmica 

há 14 anos e compõem a Rede de Pesquisadores sobre Professores(as) da Região 

Centro-Oeste (REDECENTRO) que, enquanto grupo, fazem opção “[...] por uma 

formação e atuação contra-hegemônica, tendo como foco central analisar e 

compreender o conhecimento produzido sobre os professores e como ele influencia 

na formação e no trabalho docente” (MAGALHÃES; SOUZA, 2018, p. 28).  

Assim, o movimento de análise desenvolvido pela REDECENTRO, no 

âmbito da Pós-Graduação, permite-nos inferir, embasados nos diversos textos 

publicados pelo grupo - 540 dissertações e teses oriundas de Programas de Pós-

Graduação em Educação no Centro-Oeste brasileiro - que os pressupostos 

metodológicos das investigações estão apresentados mais para cumprir um ritual do 

“fazer pesquisa” do que um reflexo teórico-epistemológico das concepções dos 

pesquisadores, o que concatenaria um modus operandi mais fundamentado e crítico 

na construção destes trabalhos. 

Com esse entendimento, o processo de desenvolvimento de uma 

investigação que culmina em uma Dissertação ou Tese, enquanto um movimento 

“formativo interventivo” que visa “à conscientização, desalienação, politização, 

emancipação, coletividade, criticidade” (MAGALHÃES; SOUZA, 2018, p. 32) do 

sujeito que pesquisa só será possível se houver uma construção que esteja 

fundamentada nesses elementos  explicitados pelas autoras. 

Nessa conjuntura, os fatores para as incoerências dispostas na produção 

do conhecimento, na perspectiva que defendemos neste trabalho, são múltiplos 

(diversos e distintos). Por exemplo, o próprio processo de construção do 

 
16 Segundo as autoras é uma referência necessária, haja visto que, “é a explicitação e assunção 
coerentes de uma perspectiva metodológica que proporciona rigor científico a uma pesquisa” 
(SOUZA, MAGALHÃES, GUIMARÃES, 2014, p. 51). 
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pesquisador, o qual pode estar em um movimento de ruptura17 paradigmática com 

uma lógica positivista, ou ainda pode estar se (re)construindo e objetivando uma 

produção intelectual alicerçada em concepções que rompam com a linearidade 

hegemonizada para a construção e execução de atividades de pesquisa.  

Para tanto, é nesse limiar que intentamos uma argumentação acerca das 

bases teórico-epistemológicas que alicerçam a caminhada do pesquisador na 

construção desta pesquisa. Assim, reportamos à relação entre o posicionamento 

teórico-epistemológico do pesquisador e a atividade desempenhada por esse no 

âmbito da academia, ou seja, a pesquisa. Nesse sentido, como propõe Gramsci 

(1978, p. 13), “toda linguagem contém os elementos de uma concepção de mundo e 

de uma cultura, será igualmente verdade que, a partir da linguagem de cada um, é 

possível julgar da maior ou da menor complexidade de sua concepção de mundo”. 

Sob esse prisma, atentamos para a palavra “epistemologia”, que tem 

origem grega e, é reportada, em sua maioria, como sinônimo de “teoria do 

conhecimento”. Porém, como reforça Saviani (2017), na língua grega o significado 

de conhecimento está ligado a distintos termos, como: gnosis, episteme, sofia e 

doxa. 

 
 

Podemos considerar que “gnosis” (PEREIRA, 1976, p. 115) significa 
conhecimento em termos gerais, em sua acepção ampla. Já “episteme” 
(idem, p. 220) refere-se ao conhecimento metódico, sistemático, controlado, 
ou seja, científico. Por sua vez, “sofia” (idem, p. 523) significa sabedoria, 
isto é, o conhecimento decorrente da experiência vivida. Enfim, “doxa” 
(idem, p. 150) designa opinião, que remete ao conhecimento de senso 
comum, espontâneo, ligado à vida cotidiana. Enquanto conhecimento de 
senso comum, a “doxa” é compartilhada por todos os homens, 
indistintamente. Por isso Descartes pôde dizer, logo na primeira frase do 
Discurso do Método, que “o bom senso é a coisa do mundo mais bem 
partilhada, pois cada qual pensa estar tão bem provido dele, que mesmo os 
que são mais difíceis de contentar em qualquer outra coisa, não costumam 
desejar tê-lo mais do que o têm” (DESCARTES, 1962, p. 41). Em 
contrapartida, a “sofia”, sendo um conhecimento resultante de uma longa 
experiência de vida, não pode ser encontrada entre os jovens. E à 
“episteme” só acedem aqueles que se dedicam ao estudo sistemático dos 
fenômenos, dominando os procedimentos metodológicos correspondentes. 
Assim, se do ponto de vista da “sofia” os velhos são sempre mais sábios do 
que os jovens, do ponto de vista da “episteme” um jovem pode ser mais 
sábio do que um velho (SAVIANI, 2017, p. 2). 

 
 

 
17 O termo ruptura é empregado neste trabalho significando “[...] suspensão, corte. Trata-se de uma 
transformação na forma de compreender as coisas e aceitar os fundamentos de uma construção 
teórica por parte da maioria de uma comunidade científica” (SOUZA, 2014, p. 229). 
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A partir dessas considerações inferimos a relação direta entre a 

epistemologia e a produção do conhecimento. Para Magalhães; Souza (2018, p. 35) 

“articular essa definição à produção científica, significa reconhecer que ela exige 

uma rigorosa fundamentação epistemológica, a qual define o posicionamento teórico 

do investigador”. Assim, as escolhas teórico-metodológicas dos pesquisadores 

revelam suas concepções, ou seja, o que os define enquanto sujeitos, como 

ratificado por Gatti (1999, p. 72) “[...] os métodos, para além da lógica, são vivências 

do próprio pesquisador com o que é pesquisado”. 

Nesse caminho, Tello (2013) assevera que o enfoque epistemológico 

determina a escolha metodológica do pesquisador, passando a metodologia a ser 

definida por este como “epistemetodologia”, entrelaçando as questões do método à 

posição epistemológica desse. É nesse sentido que colocamos a concepção do 

pesquisador como um todo que evidencia não somente suas formas de conceber o 

concreto social, mas também para que e para quem tece um movimento de 

construção e transformação a partir das pesquisas que desenvolve. 

Além disso, conforme defende Severino (2003), é necessária a conversão 

do posicionamento epistemológico para o posicionamento ético-político, com vista a 

um processo de reflexão do pesquisador sobre o papel da atividade que 

desempenha, bem como as forças que o afetam. Assim, consideramos que essa 

acepção referenda o posicionamento ético-político do pesquisador, evidenciando a 

sua responsabilidade pessoal e profissional aos estudos que realiza. Tal 

compreensão é validada por Magalhães e Souza (2018, p. 29), para quem a 

resistência e a ascensão de uma consciência política estão imbricadas na lógica do 

conhecimento, as quais, por sua vez, estão ligadas a “possibilidades de 

compreender e transformar a sociedade”. 

Sob esse viés, conforme sustenta Gamboa (2012, p. 87), é necessário 

mais que competência técnica ao pesquisador, é preciso também “outros aspectos 

relacionados com o método e com os pressupostos teóricos e epistemológicos nos 

quais se fundamentam os processos de investigação”. Cabe, para tanto, que o 

pesquisador explicite as nuances entre o método e a metodologia ao longo do 

trabalho que desenvolve, no sentido de que “ao clarificar o sentido epistemológico 

assumido, identificam-se também as escolhas fundamentais [...], o porquê, para 

quem e para que realizam [realiza] a sua pesquisa” (MAGALHÃES, SOUZA, 2018, p. 

27). 
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Dessa forma, enquanto pesquisador historicamente situado, portanto, 

marcado de nuances ético-políticas, temos consciência de que, envoltos por 

desafios teóricos e práticos, é a voz clara e consciente que emerge no contexto 

investigativo que possibilitará a reflexão que almejamos nesta Tese. Para tanto, 

marcamos o nosso discurso com as categorias do materialismo dialético, o que 

determina um ideário pedagógico crítico. Assim sendo, no desenvolver da escrita, 

explicitamos uma postura teórica e política na compreensão do nosso objeto de 

estudo, em um processo de interlocução com autores com os quais coadunamos. 

Nesse sentido, destacamos que o pensamento é coletivo, pois envolve 

uma (re)formação da consciência política que tomamos ao definir e justificar as 

estratégias metodológicas escolhidas. Como tal, esperamos ampliar o discurso do 

campo de conhecimento da Educação, sobretudo da Educação em Ciências, 

colocando em perspectiva dados que justificam situações plurais no campo do 

trabalho docente, realizado por meio de contato direto com o concreto. 

Dado o exposto, argumentamos inicialmente, neste capítulo, sobre as 

questões do método, pois a partir do objetivo central desta pesquisa corroboramos a 

tese de Santos (2017, p. 38) de que é por intermédio do método que podemos 

chegar “às origens do que seja o trabalho docente na sociedade contemporânea e 

como este foi se desenvolvendo e se modificando junto com as transformações 

ocorridas nas relações produtivas de modo de produção capitalista”. Em seguida, 

elucidamos a abordagem da pesquisa, o tipo de pesquisa, os contextos 

investigados, e ainda os procedimentos de pesquisa – movimento de coleta e 

análise dos dados. 

 

 

1.1 O materialismo histórico-dialético: fundamentos estruturais na pesquisa 

 
 

Em virtude da escolha de uma base teórico-epistemológica alinhada ao 

materialismo histórico-dialético da investigação que empreendemos, cabe neste 

momento distinguir método de metodologia. Acerca da “metodologia da pesquisa”, 

Souza, Magalhães e Guimarães (2014, p. 51) esclarecem que o delineamento dela é 

necessário, “porque é a explicitação e assunção coerentes de uma perspectiva 

metodológica que proporciona rigor científico a uma pesquisa”. Porém, como a 
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pesquisa dos autores tem demonstrado, e já consideramos acima, a metodologia 

tem sido muito superficial, referindo-se apenas à abordagem empregada pelos 

pesquisadores e a algumas decisões no delineamento de preparação e coleta de 

dados, sendo, portanto, meramente técnica e instrumental (SOUZA, MAGALHÃES, 

GUIMARÃES, 2014).  

Além disso, essa questão revela também a confusão disposta em muitas 

dissertações e teses, as quais tomam método e metodologia como sinônimo. 

Todavia, consideramos necessário distinguir que o método se caracteriza “[...] como 

a compreensão ampla e articulada da qualidade da relação entre sujeito e objeto na 

produção do conhecimento; ou [...] o caminho a ser trilhado na construção do 

conhecimento” (SOUZA, MAGALHÃES, GUIMARÃES, 2014, p. 52). Já a 

metodologia refere-se à racionalidade presente no ato de pesquisar, ou seja, trata-se 

do exercício de tomadas de decisões pelos sujeitos que investigam na busca pelos 

elementos que caracterizam sua ação de interrogar um objeto. Corroborando esse 

pensamento, Lima e Mioto (2007, p. 39) sustentam que a metodologia compreende 

“uma forma de discurso que apresenta o método escolhido como lente para o 

encaminhamento da pesquisa”. 

A partir dessas definições, entendemos nesta pesquisa que a explicitação 

coerente acerca do método na pesquisa educacional é condição inerente ao 

movimento de delinear uma investigação, principalmente no nível de Mestrado e 

Doutorado. Contudo, essa ideia não é preponderante entre os estudiosos da 

metodologia científica (idem), já que alguns tomam essa decisão como um ato que 

aprisiona o pesquisador. Ao contrário disso, neste trabalho, à luz do materialismo, 

consideramos esse ato um movimento de inconsistência metódica (WARDE, 1990 

apud SOUZA, MAGALHÃES, GUIMARÃES, 2014), o que é, em muito, concretizado 

“por meio do empobrecimento teórico, da contraposição da pesquisa empírica à 

teórica; da contraposição da pesquisa dialética à positivista, da quantitativa à 

qualitativa, entre outros aspectos” (idem, p. 53). 

Nessa direção, Gamboa (2012, p. 46) ressalta a importância de “ter 

consciência dos métodos utilizados na investigação educativa para superar a forma 

espontânea e acrítica como estes, muitas vezes, são utilizados, desconhecendo-se 

suas implicações e seus pressupostos”. Assim, é com esse dizer que explicitamos a 

escolha do materialismo histórico-dialético, base filosófica do marxismo, na 

construção desta pesquisa (práxis investigativa).  
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Conceitualmente, o método “constitui-se numa espécie de mediação no 

processo de apreender, revelar e expor a estruturação, o desenvolvimento e 

transformação dos fenômenos sociais” (FRIGOTTO, 2018, p. 77). Portanto, a ação 

de pesquisar pautada neste método coloca em evidência a contradição, o conflito, o 

movimento histórico, a totalidade e a união dos contrários. E ainda, como referenda 

Silva (2019), durante a ação investigativa são compreendidas as dimensões 

filosófica, material/concreta e política do objeto em estudo. 

Nesse sentido, “sua dialética epistemológica leva-o também a uma 

dialética ontológica específica (um conjunto de leis ou princípios que governam um 

setor ou a totalidade da realidade) e a uma dialética relacional condicional (o 

movimento da história)” (ALVES, 2010, p. 4), o que empreende um caráter crítico e 

totalizante à pesquisa, visto que o movimento de análise está respaldado na 

interpretação direta e pré-existente acerca do objeto em estudo. 

Ademais, sobre a caracterização do materialismo histórico-dialético, 

Triviños (2013, p. 51) explica que este  

 
 

é a ciência filosófica do marxismo que estuda as leis sociológicas que 
caracterizam a vida da sociedade, de sua evolução histórica e da prática 
social dos homens, no desenvolvimento da humanidade. O materialismo 
histórico significou uma mudança fundamental na interpretação dos 
fenômenos sociais que, até o nascimento do marxismo, se apoiava em 
concepções idealistas da sociedade humana. 

 
 
Assim, podemos dizer que é um enfoque, um método e uma práxis18 

(FRIGOTTO, 1997), uma ação coordenada e diretiva que visa à transformação. 

“Logo, existe um movimento: de crítica, de construção de conhecimento “novo”, e da 

nova síntese no plano do conhecimento e da ação” (SANTOS, 2017, p. 47). No caso 

desta investigação, alinhado à reflexão-crítica, buscamos novas e oportunas 

discussões acerca do conhecimento docente dos professores universitários, com 

vista a transformações nas suas práticas pedagógicas. 

Nesse sentido, ponderamos que o materialismo histórico-dialético 

apreende a ação de pesquisar na e pela práxis. Segundo Candau e Lelis (2008, p. 

62), a práxis deve ser tomada por uma visão de unidade, que está centrada na 

indissociabilidade entre teoria e prática, reforçando que é preciso “deixar claro que a 

 
18 A práxis é tomada neste texto a partir das considerações de Vázquez (2011) e será inteiramente referendada 
no capítulo 3. 
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unidade não significa identidade entre estes dois polos. Há uma distinção entre 

teoria e prática no seio de uma unidade indissociável”, pressupondo, portanto, a 

autonomia e a dependência entre esses elementos. Assim, o método reforça essa 

indissociabilidade “na busca da transformação e de novas sínteses no plano do 

conhecimento e no plano da realidade histórica” (FRIGOTTO, 1989, p. 73), tendo a 

práxis como uma ação refletida. Logo, é no movimento empreendido entre os 

esforços teóricos e a ação, coleta empírica dos dados, que o delinear desta 

pesquisa busca auxiliar na construção ontológica, histórica e epistemológica do 

objeto de estudo, neste caso, o conhecimento docente.  

Essa compreensão possibilita alcançar um novo caminho e (re)elaborar o 

concreto pensado acerca do objeto investigado, pois a prática humana (concreto 

real) constitui-se na linha de partida da ação investigativa, passando pelo abstrato e 

alcançando a linha de chegada, o concreto pensado. Assim, é por intermédio desse 

percurso que são explicitados os nexos que possibilitam o desvelar da questão de 

investigação. 

Nas palavras de Marx (2008, p. 258) 

 
 

o concreto é concreto porque é a síntese das múltiplas determinações e, por 
isso, é a unidade do diverso. Aparece no pensamento como processo de 
síntese, como resultado, e não como ponto de partida, embora seja o 
verdadeiro ponto de partida, e, portanto, também, o ponto de partida da 
intuição e da representação. [...] o método que consiste em elevar-se do 
abstrato ao concreto é, para o pensamento, apenas a maneira de se 
apropriar do concreto, de o reproduzir na forma de concreto pensado. 

 
 

Nessa conjuntura, temos em mente as categorias que compõem o 

método (trabalho, alienação, práxis, ideologia, classe social, contradição, negação, 

totalidade, universalidade, mediação, infraestrutura, superestrutura e historicidade), 

como elementos fundamentais para alcançar o concreto pensado do objeto 

pesquisado.  Neste trabalho, as categorias destacadas, que explicamos a seguir, 

são: trabalho, totalidade, historicidade, contradição e práxis, as quais reforçamos por 

acreditarmos que são estruturantes na dinâmica da formação, profissionalização e 

trabalho docente. 

O trabalho, na teoria marxista, é concebido como uma atividade 

essencialmente humana, ou seja, uma atividade que se constitui “produtora, criativa, 

expressão da práxis que é a ação transformadora consciente” (LIPOVETSKY, 2011, 
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p. 25). Segundo Engels (2005), o trabalho criou o próprio homem, colocando essa 

força como elemento primordial no processo de evolução do homem. Assim, por 

meio das explicações de base materialista, concluímos que é esse movimento que 

distingue o ser humano de outros animais, modificando sua forma de interagir entre 

os pares na sociedade e a natureza, o que leva o trabalho a constituir-se como uma 

categoria ontológica da formação do sujeito social.  

Nesse sentido, o trabalho é referendado por Marx (2006, L. 1, v. 1, p. 64-

65) como  

 
 

[...] indispensável à existência do homem – quaisquer que sejam as formas 
de sociedade – constituindo-se em necessidade natural e eterna de efetivar 
o intercâmbio material entre o homem e a natureza, e, portanto, de manter a 
vida humana. 

 
 
Portanto, trata-se de uma atividade que está dirigida a um fim objetivo, 

“como trabalho útil ou concreto, cujo produto é um valor-de-uso19” (LIPOVETSKY, 

2011, p. 27). 

Alicerçado ao trabalho, abordamos a ideia de totalidade empreendida pelo 

marxismo, posto que, como reforça Lukács (1979), parte-se, nesse caso, da 

totalidade do ser social, voltando sempre à mesma. A totalidade, como considera 

Cury (1985, p 36), “[...] implica uma complexidade em que cada fenômeno só pode 

vir a ser compreendido como um momento definido em relação a si e em relação 

aos outros fenômenos”. É, portanto, uma categoria ontológica, ou seja, própria do 

concreto real, que indica relações entre partes e todo, bem como das partes entre si, 

um processo de “inter-relações e conexões dos fenômenos particulares com a 

realidade material objetiva e com as práticas sociais mais amplas” (QUEIROZ, 2018, 

p. 204). 

Além das categorias trabalho e totalidade, realizamos também uma 

abordagem do objeto na perspectiva histórica, a partir de suas origens. Portanto, 

buscamos as origens do problema, do todo e não de tudo, pois, tal como observa 

Schaefer (1985, p. 25), 

 
 

 
19 “A utilidade de uma coisa faz dela um valor de uso. [...]. O valor-de-uso constitui o conteúdo da 

riqueza, qualquer que seja a forma social dela” (MARX, 2006, L. 1, v. 1, p. 58). 
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[...] a dialética olha o conhecimento não como uma acumulação acidental de 
conceitos destacados, isolados e independentes uns dos outros, mas como 
um todo unido, coerente, onde os conceitos estão organicamente ligados 
entre si, dependem uns dos outros e se condicionam reciprocamente. 

 
 
Assim, trata-se de um processo de conceituação que está imbuído de 

contradições, “sempre um lado negativo e positivo, um passado e um futuro, todos 

elementos que desaparecem ou que se desenvolvem” (idem, p. 26). Nesse delinear, 

e corroborando Cury (1985), inferimos a reciprocidade entre as categorias totalidade 

e historicidade, que por sua vez remetem ao trabalho, já que “a história humana 

resulta da ação inteligente e criativa do homem na produção de sua existência, à 

qual se dá o nome trabalho” (QUEIROZ, 2018, p. 214). 

Conforme exige o método, consideramos o conhecimento docente como 

um produto da ação humana que é histórico, contextualizado, dinâmico e 

contraditório. Assim, referenciamos a dinâmica empreendida na sociedade produtora 

(sujeito historicamente situado), o que levará à compreensão de sua totalidade. 

Nesse caso, buscamos reportar, num movimento dialético, os nexos que 

possibilitarão o entendimento do objeto como concreto pensado.  

 
[...] o concreto como produto ou resultado do pensamento através de um 
processo de síntese, de totalização, em que as diversas partes significativas 
da realidade são combinadas em uma totalidade, na qual se articulam de 
modo definido, não estaticamente, dinamicamente ou como processo 
(GERMER, 2000, p. 09). 

 
 
Dessa forma, remetemos mais uma vez à práxis, já que no materialismo o 

conhecimento se dá na e pela práxis. Esta representa uma unidade indissociável de 

duas dimensões: teoria e prática (ação, movimento...). Como afirma Frigotto (1997), 

é a reflexão teórica acerca da realidade que possibilitará uma ação de 

transformação dessa, o que, para Marx (1998), está para uma ação refletida que se 

constitui como critério de verdade. 

 
Assim, o trabalho e as relações sociais de produção constituem, na 
concepção materialista de realidade, as categorias fundantes que definem o 
homem concreto, histórico, situado em um tempo e espaço, os modos de 
produção de sua existência, o critério de verdade/conhecimento e o 
princípio educativo por excelência (SANTOS, 2017, p. 53). 

 
 
Nessa direção, o ponto de chegada da pesquisa é, portanto, a 

compreensão dos variados condicionantes do objeto abordado, com vistas à 
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transformação do sujeito que produziu a pesquisa, bem como do objeto (re-

significação), o que exige uma postura ética, crítica e política, como argumentam 

Magalhães; Souza (2018). 

Ademais, consideramos pertinente mencionar que o materialismo 

histórico-dialético se subdivide em método de investigação, o delinear teórico e 

empírico sobre o objeto estudado, e o método de exposição, que se configura pela 

apresentação do objeto como concreto pensado. 

Para tanto, na tentativa de apreender as contradições que se 

circunscrevem no entremeio desta investigação é que referendamos Souza; 

Magalhães (2012, p. 672), para quem a busca é pela “[...] objetividade, a 

historicidade, o inter-relacionamento e a visão de totalidade” exigidos pelo método. 

Com isso, acreditamos oportunizar a construção, sempre coletiva, do conhecimento 

científico, em uma relação direta entre o sujeito e o objeto investigado, por meio de 

múltiplas transformações no decorrer do processo de investigação. 

 
 
1.2 Confluências entre abordagem, tipo de pesquisa e instrumentos de coleta 

de dados  
 
 

Com vistas à confluência epistemológica entre o método e a abordagem 

de pesquisa, utilizamos a abordagem qualitativa. Oliveira (2012, p. 37) caracteriza a 

pesquisa qualitativa como “um processo de reflexão e análise da realidade por meio 

da utilização de métodos e técnicas para compreensão detalhada do objeto de 

estudo em seu contexto histórico ou segundo sua estruturação”.  

Para tanto, empreendemos um estudo de caso coletivo (ANDRÉ, 2005), 

pela particularidade que ora investigamos, a prática docente nos cursos de 

Licenciatura em Ciências Biológicas (CB).  Então, esclarecemos que a investigação 

não se concentra em um caso somente, mas em vários casos, já que o olhar é para 

a atividade docente no espaço de duas instituições, essa que é determinada, 

também, pela conjuntura institucional. 

A pesquisa foi realizada no espaço de duas Instituições de Ensino 

Superior (IES) da região metropolitana de Goiânia, sendo uma pública e outra 
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particular20. Acerca da última informação cabe dizer que não priorizamos uma 

comparação entre os lócus de investigação, mas uma elucidação histórica e 

contextualizada dos discursos que emergiram da prática docente do professorado, 

com a certeza de que esta reflete as rotinas e as concepções da IES.  

Ademais, esclarecemos que a escolha dos contextos esteve ligada à 

lógica de oferta do curso de licenciatura em CB, sendo que as duas IES foram 

pioneiras na formação de professores na capital goiana, o que pode indicar o grau 

de disseminação do professorado que se constitui para suas dinâmicas do trabalho. 

Além disso, são as maiores Universidades do Estado de Goiás e, por essa razão, 

sempre se encontram na mídia e no ideário da população, o que está ligado à 

procura por essas. 

Nesse contexto, os sujeitos da investigação são professores universitários 

que atuam nos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas das duas instituições, 

já que são estes que engendram o conhecimento empírico circunstancial no âmago 

dessa investigação. Inicialmente, ao planejar o processo de coleta de dados 

pretendíamos abarcar formadores de disciplinas específicas e pedagógicas do 

curso, o que acreditávamos ser mais coerente, haja vista, estarmos (re)pensando o 

contexto de formação de professores de Ciências e Biologia, que em seu movimento 

de trabalho associarão esses conhecimentos (científico e pedagógico).  

Porém, na busca por parceiros para constituir o corpus de sujeitos a 

serem investigados, os planos tiveram que ser redimensionados, posto que o 

professorado que compunha os núcleos pedagógicos dos cursos, sobretudo os que 

ofertavam as disciplinas do campo de Educação em Ciências, em ambas as 

instituições, os quais constituíram ponto central na discussão que apresentamos 

nessa Tese, não aceitaram participar. A negação dos sujeitos deu-se, em síntese, 

por desconfortos de natureza político-ideológica, o que em alguma esfera justificava-

se por se imaginarem avaliados, além de divergências no âmbito institucional entre 

grupos de investigação. 

Sobre essa questão, consideramos que, ao vislumbrar um contexto amplo 

da pesquisa nacional é inegável a perda para as dinâmicas reflexivas da Educação 

em Ciências, visto que certas atitudes de pesquisadores, e não somente nesta 

investigação, têm impactado a síntese realizada em Dissertações e Teses. Enquanto 

 
20 As instituições serão referidas ao longo do texto como IES 1 e IES 2, sendo a primeira pública e a segunda 
particular. 
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sujeitos de um campo de pesquisa que se acredita político, crítico e afetivo, portanto, 

humanizado, julgamos que seja oportuno um exercício de discussão alargada 

acerca de fatos como o descrito aqui. Afinal estariam os sujeitos do campo atuando 

contra ele mesmo? E ainda, como as divergências entre sujeitos de uma área 

reverberam atrasos na (re)constituição de novos e oportunos conhecimentos? 

Assim, gostaríamos neste ponto de marcar o nosso posicionamento contrário a 

qualquer prática que seja excludente, que pouco ou nada, como as mencionadas, 

contribuem para o fazer-saber sobre os movimentos de formação, profissionalização 

e prática docente. Ou seja, vislumbramos e concebemos uma atitude coletiva na 

academia, o que perpassa ensino, pesquisa e extensão. 

Ademais, cabe expor que empreendemos uma pesquisa organizada em 

três etapas: 1- fase exploratória; 2- trabalho de campo e 3- análise e tratamento do 

material empírico e documental. 

Na primeira fase, preparamos a trajetória investigativa, fazendo a 

delimitação do objeto de estudo e do referencial teórico para as reflexões, bem como 

o ordenamento “epistemetodológico”, que direciona os instrumentos de construção e 

de coleta de dados. Quanto à coleta dos dados, delineamos as possibilidades de 

exploração do campo, a Universidade, mais especificamente os cursos de 

Licenciatura em CB. 

Em seguida, na segunda fase, realizamos o trabalho de campo com vista 

ao diálogo com os sujeitos da pesquisa, tal como referenda Minayo (2016), 

combinamos as atividades de observação, entrevistas e análise documental. Para 

tanto, observamos a aula de quatro docentes no curso investigado na IES 1 e de 

três no âmbito da IES 2. Inicialmente, o delinear da observação, que ocorreu no 

segundo semestre de 2018, se daria durante um semestre, podendo ser no início ou 

no fim da disciplina, na seguinte proporção: duas disciplinas específicas do curso e 

uma disciplina pedagógica, porém como já foi dito e se observa na tabela 1, não foi 

possível. Assim, as observações ocorreram, quase totalmente, em disciplinas de 

conhecimento biológico, sendo que apenas na IES 1 tivemos contato com um 

professor de disciplina pedagógica a citar, Psicologia da Educação I. 
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Tabela 1- Conjuntos de disciplinas investigadas nos cursos de Licenciatura em 

Ciências Biológicas da IES 1 e IES 2. 

Disciplinas DOCENTE21 

IES 1  

Psicologia da Educação I D1-IES 1 

Sistemática de Criptógamos D2- IES 1 

Anatomia Vegetal D3- IES 1 

Taxonomia e Ecologia de Fungos D4- IES 1 

IES 2  

Biologia Celular D1- IES 2 

Fisiologia Animal D2- IES 2 

Botânica III D3- IES 2 

Fonte: Produção do autor. 
 
 
Quanto aos procedimentos adotados durante as observações, 

destacamos as anotações livres acerca do delinear da aula e, quando possível e 

necessário, também transcrevemos a fala dos sujeitos. Posteriormente, elaboramos 

um relatório, conforme Apêndice 1, composto por três campos: 1) Identificação; 2) 

Descrição da aula; e 3) Reflexões do observador. Ressaltamos que, de acordo com 

a carga horária da disciplina, foi observado um quantitativo de aulas (Tabela 2), e a 

coleta de dados se deu apenas sobre as aulas que ocorriam em sala de aula, que, 

segundo os docentes, eram as aulas teóricas, excluindo as aulas práticas em 

laboratório que ocorriam em algumas dessas disciplinas. A escolha das aulas 

“teóricas” se deu por entendermos que possuem uma dinâmica própria e por 

acreditarmos que apresentariam dados que possibilitariam responder à pergunta de 

pesquisa deste trabalho. 

 
  

 
21 Com vista a não identificação dos sujeitos investigados usou-se a denominação Dn, seguido de IES 
1 ou 2. 
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Tabela 2- Carga horária e número de aulas observadas das disciplinas foco da 

investigação. 

Disciplinas Carga horária Número de aulas 

observadas* 

Disciplinas- IES 1   

Psicologia da Educação 
I 

64h 24 aulas 

Sistemática de 
Criptógamos 

64h 20 aulas 

Anatomia Vegetal 64h 12 aulas 

Taxonomia e Ecologia 
de Fungos 

48h 18 aulas 

Disciplinas- IES 2   

Biologia Celular 90h 7 aulas 

Fisiologia Animal 60h 16 aulas 

Botânica III 30h 14 aulas 

*Cada aula referida apresentava a duração de 1h.  
Fonte: Produção do autor. 
 
 

Findado o processo de observação das aulas, efetuamos a entrevista com 

todos os docentes, com vista a suscitar novos elementos de análise. As questões 

(Apêndice 2) estão distribuídas em três blocos: 1) Identificação; 2) Perfil formativo; e 

3) Trabalho docente. Quanto aos procedimentos, todas as entrevistas foram 

gravadas e transcritas em sequência. 

No que concerne à coleta de dados, salientamos que, em diálogo com os 

coordenadores de curso, foi solicitado acesso ao Projeto Político Pedagógico dos 

Cursos (PPC) por acreditarmos que  

 
 

o Projeto Pedagógico enquanto elemento orientador das políticas 
institucionais retrata a reflexão coletiva dos atores e co-autores envolvidos 
com o processo. A partir da vontade de mudar e das condições concretas 
de mudanças, inicia-se a sinalização da missão ou papel social do projeto, 
oferecendo movimento ao currículo (FERREIRA, 2010, p. 76). 

 
 

Além do PPC, analisamos o Plano de Ensino dos docentes participantes 

da pesquisa, por considerar que este documento retrata o processo de constituição 

da aula do docente. Porém, nem todos os docentes disponibilizaram o documento, 
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entregando apenas o cronograma, que pouco reflete as concepções do professor da 

disciplina (Tabela 3). 

 
 

Tabela 3- Plano de ensino e cronograma por disciplina investigada. 

Disciplinas Plano de Ensino Cronograma 

Disciplinas- IES 1   

Psicologia da Educação 

I 

X X 

Sistemática de 

Criptógamos 

X X 

Anatomia Vegetal* - - 

Taxonomia e Ecologia 

de Fungos 

X X 

Disciplinas- IES 2   

Biologia Celular X X 

Fisiologia Animal X X 

Botânica III  X 

*O docente não entregou nenhum dos documentos. 
Fonte: Produção do autor. 
 
 

Assim, foi no movimento do trabalho que empreendemos os dados com 

os quais dialogamos ao longo da pesquisa, na certeza de que 

 
 
a experiência do trabalho não é apenas o lugar onde os conhecimentos são 
aplicados, mas é em si mesma um conhecimento do trabalho a respeito dos 
outros conhecimentos, que não apenas faz parte de um corpo de saberes, 
mas que estabelece o lugar onde esses saberes são amalgamados e 
reelaborados. A caracterização dos saberes práticos/da experiência, a partir 
de pesquisas, lança luz para o entendimento da epistemologia do métier22 
docente (SILVA, 2019, p. 13). 

 
 

Com esse entendimento de Silva (2019) reforçamos o lócus de ação do 

professor, a aula, como um espaço no qual é possível diversas insurgências teórico-

epistemológicas, posto que “ensinar é mobilizar uma variedade de conhecimentos 

compostos, reinventando-os no trabalho, adaptando-os e transformando-os”(p. 12), 

 
22 Métier significa ofício, profissão ou ocupação. 
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o que é movimento crucial para suscitar as diferentes nuances do conhecimento 

docente. 

Na fase de sistematização dos dados adotamos a Análise do Discurso, 

conforme proposições de Bakhtin (1995, 1997), visando à confluência entre o 

método e o movimento de análise estabelecido. O autor pondera que as ações 

empreendidas pelo ser humano devem ser compreendidas onde são expressas 

(signo virtual), uma vez que 

 
 

em toda parte temos o texto virtual ou real e a compreensão que ele requer. 
O estudo torna-se interrogação e troca, ou seja, diálogo. Não interrogamos 
a natureza e ela não nos responde. Interrogamos a nós mesmos, e nós, de 
certa maneira, organizamos nossa observação ou nossas experiências, a 
fim de obtermos uma resposta. Quando estudamos o homem, buscamos e 
encontramos o signo em toda parte e devemos tentar compreender sua 
significação (BAKHTIN, 1997, p. 342). 

 
 
Sob esse viés, texto e sujeito que o produz se confluem, na clareza de 

que ao estudar pessoas estamos lidando com a mediação da palavra, visto que 

adentramos o universo do pesquisado pelo movimento da linguagem, nesse caso, 

professores do curso de CB. Na concepção “bakhtiniana”, linguagem e enunciado 

estão imbricados 

 
 

[...] como a unidade da comunicação discursiva. Cada enunciado constitui 
um novo acontecimento, um evento único e irrepetível da comunicação 
discursiva. Ele só pode ser citado e não repetido, pois, nesse caso, 
constitui-se como um novo acontecimento. O enunciado nasce na inter-
relação discursiva, por isso que não pode ser nem o primeiro nem o último, 
pois já é resposta a outros enunciados, ou seja, surge como sua réplica 
(CAVALCANTE-FILHO; TORGA, 2011, p. 01). 

 
 
Nesse sentido, inferimos que o enunciado, na explanação dos autores, 

envolve as dimensões linguística e social, sendo que a dimensão social se constitui 

como o lócus de produção do discurso. Assim, “entender a língua como discurso 

significa não ser possível desvinculá-la de seus falantes e de seus atos, das esferas 

sociais, dos valores ideológicos que a norteiam” (idem, p. 02), o que pressupõe a 

definição de sujeito por Bakhtin (1997). 

Nessa direção, o sujeito enunciador é um ser histórico e socialmente 

situado em um tempo e um espaço estabelecido, que “se constitui na sua relação 

com os outros: tudo o que pertence à consciência chega a ela através dos outros, 
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das palavras dos outros” (CAVALCANTE-FILHO; TORGA, 2011, p. 03). Assim, 

podemos afirmar que o discurso materializado nas enunciações dos sujeitos ao 

longo da entrevista, ou mesmo no PPC ou nos Planos de Ensino, constituíram-se 

por meio de vários outros sujeitos, posto que não há um discurso totalmente 

autônomo, puro e neutro. Sobre essa questão, Bakhtin (1997, p. 317) pondera que 

“nosso próprio pensamento [...] nasce e forma-se em interação e em luta com o 

pensamento alheio, o que não pode deixar de refletir nas formas de expressão 

verbal do nosso pensamento”. A interação, nesse viés, categoria central de 

constituição do sujeito social, é uma ação social efetiva que (re)coloca o sujeito no 

mundo, na sua humanidade. 

Por este motivo, é que  

 
 

[...] esse sujeito deve ser visto em relação às categorias de dispersão, do 
concreto, do singular, da alteridade, do diálogo, do convívio, do discursivo, 
do heterogêneo, do sentido e do devir, ao invés da centralização, do 
abstrato, do repetido, do monólogo, da solidão, do sistema abstrato de 
signos, do homogêneo, da significação e da cristalização (CAVALCANTE-
FILHO; TORGA, 2011, p. 03). 

 
 

Nesse sentido, é possível entender a formação do ser social e de sua 

linguagem por meio do texto, no qual o homem exprime seus sentimentos e ideias 

(idem). Assim, podemos dizer que o texto é um emaranhado de palavras que, para 

Bakhtin (1995, p. 113)  

 
 

[...] comporta duas faces. Ela (a palavra) é determinada tanto pelo fato de 
que precede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela 
constitui justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda 
palavra serve de expressão a um em relação ao outro. Através da palavra, 
defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em relação à 
coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os 
outros. Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na outra apoia-se 
sobre o meu interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do 
interlocutor.  

 
 

Dado o exposto, compreendemos que o resultado das entrevistas compõe 

sentidos, frutos da interação do sujeito entrevistado e da reelaboração do 

pesquisador, o qual analisa um conjunto de determinações teóricas e sociais que se 

encontra na construção da produção científica. Neste ponto concordamos com Tello 
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(2013), quando o autor referenda que as palavras estão intrinsecamente 

relacionadas a um conjunto de crenças e normas.  

Por fim, ratificamos aqui a busca por um fazer dialético, procurando 

evidenciar os nexos internos e contraditórios (contradição e totalidade) que 

possibilitam a compreensão do objeto como concreto pensado em um movimento 

que articula teoria-prática. Isso é possível porque parte de um contexto real que 

resulta em um conjunto de reflexões acerca dele para poder margear novos 

horizontes, também concretos e contraditórios, visto que se estabelecem por uma 

conjuntura histórica determinada e determinante.  
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CAPÍTULO 2 

Transformações no mundo do trabalho docente 

 
 

O marco histórico adotado para subsidiar as discussões acerca da 

Universidade, bem como do trabalho docente é a década de 1990. A partir desse 

momento, a educação brasileira vivencia grandes reformas com vistas à constituição 

de uma nova sociedade estruturada por um novo modelo econômico.  

Gomide (2010, p. 109) ressalta que 

 
 

o momento histórico pós 1990 determinou um novo rumo ao Brasil, que 
adotou as políticas econômicas e sociais articuladas aos interesses dos 
organismos multilaterais. Na perspectiva econômica, o Brasil estabeleceu 
uma nova configuração societária, ancorada no ideário capitalista e 
articulada à refuncionalização do Estado em 1995, que o subordinou às 
orientações neoliberais de livre comércio, privatização e desregulamentação 
trabalhista, com forte redução de investimento na área social. 
Ideologicamente, incorporou princípios liberais para legitimar valores de 
eficiência e competitividade e garantir direitos individuais. 

 
 

Esse movimento levou a Universidade a uma tomada de consciência 

política, fazendo com que se posicionasse ativa e claramente perante a sociedade, 

mostrando resistência às forças do capital, como confirma Gomide (2010, p.109)  

“[...] de um lado configuravam-se opiniões que a faziam assumir-se solidária e 

mantenedora da hegemonia burguesa; de outro, a colocavam numa posição de 

enfrentamento”. Assim, a decisão da Universidade pública, em sua maioria, foi por 

alocar-se na contra-hegemonia, lutando, entre tantas frentes, pela (re)estruturação 

de uma formação de professores de qualidade social. 

Todavia, nesse período ganhou força o que Neves (2005) denomina 

“pedagogia da hegemonia”, ou seja, uma estratégia imposta pela dinâmica do capital 

para a educação do consenso. Esse processo tem por consequência, na educação, 

um projeto brasileiro de profissionalização que engendra a desprofissionalização 

docente, o que por sua vez tem modificado o trabalho docente, como ressalta 

Magalhães (2014).  

É com esse retrato da lógica social que buscamos discutir o trabalho 

docente. Porém, a abordagem “não passa somente pela análise de técnicas e 

procedimentos pedagógicos, do conhecimento como fonte do trabalho, da relação 
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professor-aluno”, mas também é fundamental a compreensão dos contextos do 

trabalho docente, nesta pesquisa, a Universidade (SANTOS, 2017, p. 109). Assim, 

no primeiro tópico deste capítulo explanamos esse contexto. Em seguida, 

abordamos as dinâmicas do trabalho docente em busca de uma identidade política 

do professorado que seja contra-hegemônica. 

Nesse sentido, defendendo o que afirma Silva (2019, p. 13), as 

experiências adquiridas com o trabalho docente não se configuram apenas mediante 

o lócus de aplicação de um conhecimento, mas alicerçam “um conhecimento do 

trabalho a respeito dos outros movimentos, que não apenas faz parte de um corpo 

de saberes, mas que estabelece o lugar onde esses saberes são amalgamados e 

reelaborados”. Assim, trata-se de um campo político que (re)configura 

conhecimento, direitos e trajetórias individuais e coletivas. 

 
 
2.1 Universidade:  a luta contra a lógica do capital 

 
 

Desde seu surgimento no século XIII, a Universidade tem se reafirmado 

enquanto instituição social reconhecida pelo consenso como um espaço de 

legitimidade, o que pressupõe sua autonomia se comparada a outras instituições 

sociais. Chauí (2003, p. 06) reitera que, nesse movimento, a Universidade “se 

percebe inserida na divisão social e política e busca definir sua universalidade 

(imaginária ou desejável) que lhe permita responder às contradições, impostas pela 

divisão social”. Assim, é justamente por sua configuração que a autora ratifica o 

compromisso dessa instituição com: lutas sociais e políticas; educação como direito; 

princípios democráticos como igualdade, justiça, liberdade e responsabilidade social. 

Nesse viés, enquanto espaço legítimo de formação do sujeito e produção 

de conhecimento científico, a Universidade se (re)faz mediante contradições sociais, 

divisão de classe, conflitos políticos e ideológicos, todos engendrados por um 

contexto social amplo de mudanças. Portanto, sua característica central é a 

pluralidade de pensamentos, fruto da reprodução de diversas lutas sociais gerada 

pela divisão social.   

É neste contexto que, no século XX, esta instituição sofre um duro golpe, 

pela configuração de um novo pensamento político-econômico, o neoliberalismo, 

que engendra novos princípios, funções e prioridades para o espaço. Conforme 
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Chauí (2014, p. 02), a Universidade deixa sua condição de instituição social e passa 

a ser uma organização. 

 
 

Uma organização difere de uma instituição por definir-se por uma outra 
prática social, qual seja, a de sua instrumentalidade: está referida ao 
conjunto de meios (administrativos) particulares para obtenção de um 
objetivo particular. Não está referida a ações articuladas às ideias de 
reconhecimento externo e interno, legitimidade interna e externa, mas a 
operações definidas como estratégias balizadas pelas ideias de eficácia e 
de sucesso no emprego de determinados meios para alcançar o objetivo 
particular que a define. Por ser uma administração, é regida pelas ideias de 
gestão, planejamento, previsão, controle e êxito. Não lhe compete discutir 
ou questionar sua própria existência, sua função, seu lugar no interior da 
luta de classes, pois isto para a instituição social universitária é crucial, é, 
para a organização, um dado de fato. Ela sabe (ou julga saber) por que, 
para que e onde existe. 

 
 
Sendo assim, as transformações sociais que ecoaram no espaço da 

Universidade, impuseram mudanças que impactaram suas estruturas, tal como o 

papel social que a Universidade Pública historicamente tem assumido. Destacamos 

um ideário institucional que tem transformado a ação dos professores, impregnando 

novas necessidades e insatisfações no espaço de trabalho, impulsionando forças 

sociais que em muito podem estar em confronto com a constituição identitária dos 

profissionais da educação. Em muitos casos, esses profissionais são levados “a 

desistir dos seus compromissos autênticos e crenças sobre o ensino” (BALL, 2012, 

p. 44), tendo em vista que necessitam alinharem-se às forças hegemonizadas nos 

espaços em que atuam, que em muito estão imbricadas de uma dinâmica do capital, 

que impregna a formação e o trabalho docente de competitividade, egoísmo e de 

uma visão acrítica. 

Nesse contexto, segundo Harvey (2009), o neoliberalismo passou a 

ganhar força a partir da década de 1970 em países desenvolvidos e foi disseminado, 

por consequência, mundialmente, como um projeto que tem como objetivo 

oportunizar mudanças no que tange à acumulação do capital. Infelizmente, esse 

pensamento 

 
 

[...] se tornou hegemônico como modalidade de discurso e passou a afetar 
tão amplamente os modos de pensamento que se incorporou às maneiras 
cotidianas de muitas pessoas interpretarem, viverem e compreenderem o 
mundo (HARVEY, 2009, p. 13). 
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Como consequência, Levin (1998) afirma que as reformas no campo 

educacional têm se alastrado pelos países como uma “epidemia política”, que em 

muitos casos é vista como uma “doença” que mantém as instituições vivas. Ball 

(2002, p. 03) reitera que  

 

 
Uma instável, irregular, mas aparentemente imparável torrente de ideias 
reformadoras intimamente relacionadas entre si está a possibilitar e a 
reorientar sistemas de educação com percursos e histórias muito diferentes, 
em situações sociais e políticas diversas. Esta epidemia é sustentada por 
agentes poderosos, tais como o Banco Mundial e a OCDE; atrai políticos de 
diversas facções e está a implantar-se profundamente nos "mundos 
assumidos" de muitos educadores acadêmicos. 

 

 

A compreensão imposta por esse modelo é de uma participação mínima 

do Estado na economia, sendo que a justificativa está ligada à ineficiência estatal na 

condução do mercado. Portanto, a garantia no que tange à Universidade é de 

valorização do privado, bem como a imposição de um modelo formativo imbricado 

aos ditames do mercado.  

Essa transformação, segundo Chauí (2014), ocorreu na Universidade em 

três períodos históricos: 

- Década de 1970: a Universidade torna-se Universidade Funcional. Este 

“foi o prêmio de consolação que a ditadura ofereceu à base de sustentação político-

ideológica, isto é, à classe média despojada de poder” (CHAUÍ, 2014, p. 04). Assim, 

com vista a atender a exigência da classe média, intui-se a promessa de prestígio e 

mudança social com a aquisição do diploma universitário, porém, na contramão, era 

ofertada uma formação aligeirada de mão de obra para o mercado, ou seja, um viés 

de constituição profissional técnico. A dinâmica de massificação da instituição levou 

à abertura de cursos novos de forma aligeirada, fomentando parcerias entre o 

Estado e empresas privadas, além da subordinação do Ministério da Educação ao 

Ministério de Planejamento. A Universidade, portanto, viu-se obrigada a adequar-se 

às exigências de mercado, o que “alterou seus currículos, programas e atividades” 

(CHAUÍ, 2014, p. 04), possibilitando aos sujeitos uma rápida captação pelos campos 

profissionais.  

- Década de 1980: a Universidade torna-se Universidade de Resultados. 

A gestão, oriunda dos preceitos da Universidade Funcional, sofre mudanças que 

podem ser sintetizadas na incorporação do perfil organizacional. Como reitera Lima 
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(2020, p. 30), “a universidade pública, além de formar para atender ao mercado, 

aspecto característico da universidade funcional, também introduziu a ideia de 

parceria entre a universidade pública e as empresas privadas”. Destacamos ainda 

que foi nesse período que ocorreu a expansão das IES privadas no contexto 

brasileiro. 

- Década de 1990: a Universidade torna-se Universidade Operacional. 

Neste momento, volta-se inteiramente para si no que concerne “a estrutura de 

gestão de arbitragem de contratos” (CHAUÍ, 2014, p. 05). Com o intuito de marcar o 

início desta “outra” IES, a autora argumenta sobre a configuração da Universidade 

Operacional a partir do momento em que a  universidade ressignificou seu papel 

político, social e democrático de acesso ao conhecimento que produzia (e produz), o 

que repercutiu em outra formação profissional, não mais alinhada à constituição de 

sujeitos críticos.  

Sobre esse último fato Chauí (2001, p. 46) ressalta que o objetivo passou 

ser o de constituir sujeitos incapazes politicamente, “realizar com a cultura o que a 

empresa realiza com o trabalho, isto é, parcelar, fragmentar, limitar o conhecimento 

e impedir o pensamento”. Essa ação manipula as escolhas operadas pelo coletivo 

social, um processo que aparentemente os coloca sujeitos de escolha, mas, na 

verdade, controla e restringe sua participação, tanto no que tange à produção 

material quanto intelectual. Assim, institui-se um processo de formação pouco 

disruptivo.  

Todavia, na Universidade, enquanto instituição social, o objetivo da 

dinâmica formativa do sujeito é a busca por um processo de reflexão crítica, uma 

emancipação que tende a acontecer a partir do contato teórico-prático com 

conhecimentos clássicos e contemporâneos. Assim, a formação que se dá sob 

esses preceitos tende a possibilitar o exercício de tomada de consciência do sujeito 

de sua condição de classe e papel social, suscitando o entendimento de que, como 

parte indissociável da realidade, pode modificá-la.  Para Chauí (2003, p. 12), esse 

processo ocorre apenas quando se é capaz “de elevar ao plano do conceito o que 

foi experimentado como questão, pergunta, problema, dificuldade”. 

Durante o período da Universidade Operacional, mais precisamente em 

1995, segundo Paulani (2016), o país iniciou um maciço movimento de privatização, 

liberalização do comércio e abertura financeira, o que transformou direitos em bens. 

Nas palavras de Dourado (2002, p. 236) 
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As arenas tradicionais do poder político sofrem alguns ajustes na direção da 
mercantilização das condições societais, agravando ainda mais o horizonte 
das conquistas sociais, ao transformar direito em bens, subjugando o seu 
usufruto ao poder de compra do usuário, mercantilizando as lutas em prol 
da cidadania pelo culto às leis de mercado. 

 
 

Assim, uma influência hegemônica no espaço formativo é a de que a 

“cultura afeta, interfere e configura a nossa relação com os outros e conosco 

mesmos, formando modos de agir, pensar, sentir e estar no mundo” (SOBRINHA, 

2016, p. 35). Nesse limiar, a configuração enquanto sujeitos de uma profissão é 

determinada pelos movimentos culturais que definem um espaço universitário, 

peculiaridades e forças atuantes que (re)configuram a ação daqueles que participam 

efetivamente, ou de forma anônima, das atividades que o compõe. 

Nesse sentido, percebemos que a lógica imposta objetiva reformar 

instituições escolares e, por consequência, os professores, o que faz suscitar novas 

questões e proposições na interface entre formação e trabalho. Essas mudanças é o 

que tem, por um lado, neutralizado avanços na lógica organizacional das 

Universidades e, por outro lado, tem provocado a ruptura no interior dos cursos de 

formação, gerando modelos que (re)formam os sujeitos mediante a valorização das 

dinâmicas do trabalho. Nesse caso,  emergem tramas outras: relações entre o que 

somos e a interação entre si, o outro e nós; os debates dialéticos entre o instituído 

de forma canônica nas práticas pedagógicas universitárias e o que entendemos 

como sendo um “bom” professor nesse espaço; a influência de organizações 

externas na Universidade, impondo as condições culturais e técnicas que defendem, 

e a consequência desta conjuntura global no saber-fazer dos professores 

universitários. Tudo isso inicia na própria compreensão do que seja o conhecimento 

instituído, afinal: qual a concepção de Ciência da Universidade, sobretudo das 

públicas?  

Isto quer dizer que os atos e as escolhas dos sujeitos que administram 

estes espaços se alinham a modelos abstratos de gestão, que mesmo em transição 

para um movimento participativo, têm continuado a negar as transfigurações pela 

qual a sociedade e o campo do trabalho docente têm passado. O que temos é uma 

participação velada, em que os sujeitos atuam apenas como repassadores de 
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informações, e não efetivamente na reorganização da formação e do trabalho 

docente. 

Ainda no período da Universidade Operacional dos anos de 1990, 

percebemos mudanças, tensões e perspectivas oriundas da expansão e 

democratização do acesso ao ensino superior, fruto de um projeto político 

ideológico, que foi instituído no início dos anos 1990 e expandido a partir de 2000. 

Com isso, de um lado abriram as instituições à comunidade, mas, por outro lado, 

oportunizaram ressignificações rápidas e pouco debatidas no coletivo. 

Para Mészáros (2008, p. 12), o processo educativo na sociedade do 

capital tem estado a serviço da “reprodução da estrutura de valores que contribui 

para perpetuar uma concepção de mundo baseada na sociedade mercantil”. Assim, 

ao longo de sua história, a educação tem sido uma aliada para o processo de 

perpetuação e de expansão da lógica imposta pelo capital. 

É nessa conjuntura que Lipovetsky (2011, p. 46) corrobora o 

entendimento de que “a educação – e por extensão, a docência – está vinculada à 

produção material”, urgindo um processo de resistência pela, e para, o exercício de 

transformação social, com vista a combater o processo de desintelectualização e 

proletarização do trabalho docente. 

 
 
2.2 Trabalho docente: em busca de uma consciência política                      

contra-hegemônica 

 
 

Na década de 1990, momento em que se instituem políticas públicas de 

cunho neoliberal no Brasil, como elucidado no tópico anterior deste capítulo, o 

número de matrículas no Ensino Superior era de 1.540.080 alunos e foi ampliado 

para 6.722.694 matriculados em 2011, o que propiciou um crescimento em torno de 

337% (BRASIL, 2012). 

Esse número ainda está em ascensão, pois, segundo o Censo da 

Educação Superior 2018 (BRASIL, 2018), são 8.451.748 matriculados em cursos de 

graduação e sequencial, tendo aumentado 44,5% entre 2008 e 2018. Cabe 

referendar ainda que o número de alunos nas IES privadas é responsável por 75,4% 

do total de matrículas nos cursos de graduação. Atrelado a esse quadro, o 

documento dispõe que, em relação ao ano de 2017, o número de matrículas nas IES 
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públicas foi de 1,6% em detrimento de 2,1% da rede privada. Nessa dinâmica 

imbricam-se as facilidades do financiamento estudantil pelo Estado, implicando uma 

máxima de investimentos reduzidos na Universidade Pública, na contramão de 

facilitadores para a lógica mercadológica disposta nas IES privadas. 

Dessa forma, o aumento do quadro de alunos pressupõe a urgência de 

mais profissionais docentes para atuar nas novas demandas da Universidade. 

Assim, o olhar tem sido para esses profissionais, “quer seja pelo seu expressivo 

contingente, quer seja pela influência que exercem na conformação técnica e ético-

política das novas gerações” (NEVES, 2013, p. 02). Nesse viés, a formação e a 

prática dos professores, e não somente os universitários, “adquiriram 

progressivamente relevância estratégica para construção e consolidação de 

qualquer projeto político-social na atualidade brasileira” (idem, p. 02), posto que os 

espaços educativos, como a Universidade, passaram a ser entendidos como 

propagadores do que o Coletivo de Estudos de Política Educacional denomina de 

neoliberalismo de Terceira Via. 

 
 

Os professores se inserem nesse projeto para aumentar a produtividade do 
trabalho cada vez mais racionalizado e, concomitantemente, viabilizar a 
consolidação do novo padrão de sociabilidade no âmbito escolar. No Brasil 
de hoje, no projeto político da burguesia, a formação/atuação desses 
docentes responde majoritariamente a essa dupla determinação (NEVES, 
2013, p. 02). 

 
 
Percebemos, então, que o sistema capitalista vive uma crise, porém tal 

como elucida Mészáros (2000), não se trata de uma crise cíclica, mas de uma crise 

estrutural que é profunda e, portanto, avassaladora sobre os determinantes sociais. 

Além disso, o autor reitera que mudanças no modo como a sociedade é controlada, 

obviamente objetivando a manutenção dessa lógica de mercado, estão repercutindo 

em transformações estruturais no campo do trabalho, sobretudo em um processo 

que tem deteriorado e reduzido o homem a mercadoria. 

Nessa perspectiva, o trabalho passa ser uma mercadoria comercializável, 

o que o tem submetido aos determinantes desumanos dessa lógica que, em sentido 

literal, tem extraído sobretrabalho – mais-valia – como uma maneira de superação e 

expansão do sistema.  

É neste cenário de exploração que se insere o trabalho docente, o qual 

tem sofrido constantemente transformações. Os professores imersos no campo da 
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Educação Superior, tal como os demais, estão reféns das dinâmicas de um sistema, 

submetidos a uma divisão social do trabalho e à fragmentação intensa das 

dinâmicas produtivas, o que tem resultado na alienação desse grupo de 

profissionais, repercutindo em um desconhecimento de si, da realidade profissional, 

bem como do tempo histórico vivenciado.  

Assim, os efeitos da reestruturação do capital sobre as IES e seus 

professores são intensos, não sendo evidenciada a relação intrínseca entre 

atividade produtiva e educação, o que reporta à construção omnilateral do sujeito e 

dos espaços educativos. Essa dinâmica compromete o trabalho e, 

consequentemente, a formação dos professores que atuam nas diferentes etapas 

educacionais.  

Todavia, é operante neste trabalho sustentar uma posição de constituição 

do professor universitário na contradição, com vista a constituí-lo intelectual 

orgânico, ou seja, sujeito de discurso e de prática desalienado. Nesse sentido, para 

Gramsci (1991, p. 08), a constituição do intelectual orgânico “não pode mais consistir 

na eloquência, [...] mas num imiscuir-se ativamente na vida prática, como construtor, 

organizador, persuasor permanente [...]”. Assim, enquanto produtores culturais 

livres, manifestam-se em atitude de busca pelo monopólio intelectual, com o objetivo 

de tornar vigente outra hegemonia, que seja menos opressora e mais humana. 

Tal argumentação reitera uma transição de paradigmas que aloca esse 

profissional em uma epistemologia da curiosidade, na (re)formação educativa para e 

no trabalho, já que (re)pensar a formação de professores é caracterizá-la como ação 

humana expressa na práxis e, sobretudo, no trabalho (SILVA, 2019). Nesse viés, 

concordamos com Freire (2011), para quem os homens não se constituem no 

silêncio, mas na palavra, na dinâmica de trabalho e no processo de ação reflexiva 

crítica. Como considera Marx (2013, p. 211), é pelo trabalho que o homem “modifica 

sua própria natureza”. 

Nesse limiar, é condição que o homem se (re)faz – história – na dinâmica 

de apreensão e produção da cultura, dinâmica essa em que o trabalho é elemento 

indissociável. Engels (2009, p. 04) assevera que  

 
 

O trabalho é a fonte de toda riqueza, afirmam os economistas. Assim é, com 
efeito, ao lado da natureza, encarregada de fornecer os materiais que ele 
converte em riqueza. O trabalho, porém, é muitíssimo mais do que isso. É a 
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condição básica e fundamental de toda a vida humana. E em tal grau que, 
até certo ponto, podemos afirmar que o trabalho criou o próprio homem.  

 
 
Portanto, configuramos o trabalho na perspectiva ontológica, como uma 

afirmação livre, pessoal e coletiva do humano, essência e existência do coletivo, e 

ainda, práxis construtiva, formativa e criativa que transfigura a natureza e valora os 

objetos. Assim, trabalho oportuniza a humanização em uma dinâmica relacional com 

o objeto, bem como no processo de configuração de uma objetividade/subjetividade 

que tipifica o homem, já que “o trabalho é o modelo de toda práxis social” (LUKÁCS, 

2013, p. 47). 

Com efeito, cabe estabelecer a relação entre educação, em sentido 

amplo23, e trabalho. Educação refere-se ao “processo de desenvolvimento 

omnilateral da personalidade, envolvendo a formação de qualidades humanas – 

físicas, morais, intelectuais, estéticas – tendo em vista a orientação da atividade 

humana” (LIBÂNEO, 1994, p. 22), o que decorre da relação social em um contexto 

específico. Desse modo, a educação é produto e processo que identifica o sujeito. 

Para Lukács (2013, p. 83), ‟[...] o trabalho é um processo entre atividade 

humana e natureza: seus atos estão orientados para a transformação de objetos 

naturais em valores de uso”. Assim, destacamos que, ao ponderarmos as nuances 

do trabalho, e no caso desta Tese o trabalho docente, estamos considerando a luta 

de classes e as nuances socioeconômicas que o têm definido. 

Nessa esteira, Lipovetsky (2001, p. 55) compreende que na mediação 

entre educação e trabalho, alinhado às bases marxistas, “[...] é possível, por meio da 

educação aliada à práxis social, formar o homem revolucionário, trabalhador 

consciente das suas potencialidades históricas e envolvido na luta pela 

transformação social”.  

Notadamente, a formação com vista a possibilitar a retomada de 

consciência transformadora do professor universitário é a formação crítica, não 

podendo, portanto, encontrar-se “alheia à compreensão de parâmetros que mantêm 

viva a sociedade do capital; deslocada dos pressupostos que contemplam a filosofia 

da práxis [...] e apartada do entendimento e da luta pela emancipação” 

 
23 “Em sentido amplo, a educação compreende os processos formativos que ocorrem no meio social, nos quais 
os indivíduos estão envolvidos de modo necessário e inevitável pelo simples fato de existirem socialmente; 
nesse sentido, a prática educativa existe numa grande variedade de instituições e atividades sociais 
decorrentes da organização econômica, política e legal de uma sociedade, da religião, dos costumes, das 
formas de convivência humana” (LIBÂNEO, 1994, p. 17).  
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(LIPOVETSKY, 2001, p. 57). Essa formação contrapõe-se à formação alienante, o 

que a torna responsável pela desconstrução dos preceitos neoliberais internalizados 

pelo sujeito, visando que este possa comungar de uma práxis formativa que lhe 

oportunize uma visão de mundo alternativa, em busca de uma sociedade que se 

configure para além do capital. 

Nessa concepção, o horizonte desejável é que o conhecimento constitua 

espaço de resistência, firmando uma posição de enfrentamento dos professores 

universitários, como reitera Magalhães (2014). Nesse sentido, a situação impõe a 

retomada das Universidades ao seu lugar de instituição social, o que resgataria seu 

compromisso com a emancipação. 

Mediante as especificidades do trabalho desses profissionais, Silva (2019) 

ratifica que a esses cabe uma formação cientifica, artística e ética de elevado nível, 

que se oportuniza na dialética entre teoria e prática. Assim, a formação para o 

mundo do trabalho docente é entendida como uma dinâmica de apropriação crítica 

de um conjunto de conhecimentos estabelecidos, sejam eles específicos e técnicos 

(didática geral e específica), ético-políticos, entre outros que serão apresentados no 

capítulo seguinte desta Tese.  

Nas palavras de Soares (2016, p. 109) “para a educação transformadora, 

necessita-se de intenção e de ação contra-hegemônica com vistas à formação de 

um sujeito coletivo que afirme os valores da vida em todas as suas esferas e 

dimensões”, em oposição aos preceitos impostos pelo capital, sobretudo os 

processos desumanizantes. Assim, marcamos um posicionamento politico e 

ontológico, na tentativa de solucionar as contradições, desocultando uma dinâmica 

formativa e de trabalho docente de enfrentamento e de superação.  

Na formação crítica (dialética) é preciso entender  

 
 
[...] o conhecimento não como uma acumulação acidental de conceitos 
destacados, isolados e independentes uns dos outros, mas como um todo 
unido, coerente, onde os conceitos estão organicamente ligados entre si, 
dependem uns dos outros e se condicionam reciprocamente (SCHAEFER, 
1985, p. 25). 

 
 

Na distopia de um novo possível, a defesa é por um trabalho docente na 

Universidade que se corporifique no exercício da autonomia, da libertação e da 

emancipação do professorado. Assim, na realidade pseudoconcreta e contraditória, 
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defendemos a ruptura com os movimentos de exploração dos sujeitos e de seu 

trabalho. Desta maneira, intuimos a práxis como ação que transforma, um processo 

que advém do desvelamento da realidade social por intermédio de reflexão crítica 

oriunda de conhecimento científico.  

 
 
Na mediação entre educação e trabalho, essa teoria exibe a essência da 
sua concepção educacional, ou seja, a compreensão de que é possível, por 
meio da educação aliada à práxis social, formar o homem revolucionário, 
trabalhador consciente das suas potencialidades históricas e envolvido na 
luta pela transformação social (LIPOVETSKY, 2011, p. 55). 

 
 

Essas ideias, por sua vez, trazem duas consequências antagônicas. 

Primeiro, a superação da desalienação no trabalho é possível se for oportunizada 

uma formação docente dos professores universitários que suscite no coletivo 

dinâmicas integradoras e autônomas de ser-estar na profissão atuante na práxis. 

Segundo, a permanência do estado alienado dos professores, que é resultante da 

conformação e luta pela manutenção do status quo de um grupo de sujeitos que 

acabam por justificar concepções alinhadas ao capital, arguindo a máxima de que 

necessitam manter-se no sistema para uma possível mudança.  

Assim, percebemos que os discursos sociais, fruto da heterogeneidade 

social, não são coesos. Vê-se de um lado sujeitos adaptados às nuances 

hegemônicas e, na contramão, aqueles que buscam uma sociedade outra, em que a 

Universidade trabalhe tanto a produção material, quanto a produção intelectual para 

que haja desenvolvimento pleno do sujeito. Esse seria um exercício de libertação do 

senso comum que domina o trabalho de muitos professores no espaço das IES, 

decorrente de suas formações, visando ao desenvolvimento de uma consciência 

histórico-dialética.  

Tal como referenda Rancière (2007) está posta uma lógica que 

embrutece as pessoas, o que é consolidado na formação de professores, quando 

não se abre espaço para a criatividade e inteligência dos sujeitos que buscam 

apreender. Nessa lógica, é esperado que as dinâmicas de trabalho docente, no bojo 

da aula universitária, caminhem pela lógica de uma profissionalização consciente, e 

assim por um saber-fazer que rompe com a lógica explicadora do mundo e  que 

considere o contexto histórico-social-econômico dos sujeitos, com a consciência de 
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que o trabalho (nosso trabalho), enquanto professores universitários está ligado à 

emancipação desses sujeitos. 

Nessa perspectiva, entendemos que, como professores universitários, é 

preciso instituir uma dinâmica que (re)configure na Universidade o papel de um 

dramaturgo que representa uma espécie de futuro, de um vir a ser do profissional, 

ou seja, tal como coloca Contreras (2003), um processo formativo que apresente ao 

futuro professor em formação como ele deseja ser no futuro. É preciso, portanto, 

problematizar, analisar, e, se necessário, criticar as relações de trabalho nesse 

contexto, para transformá-las. Então, a situação requer questionamentos e, nesse 

ponto, Sobrinha (2016, p. 16) nos auxilia reportando: 

 
 

E nós docentes, formadores de professores, ensinamos aos nossos 
estudantes o mestre ou mestra que queremos ser? Que sementes 
formativas carregamos e espalhamos? Que projetos e sonhos essas 
sementes representam? São motivadas por um desejo de transformação da 
atual produção da vida social? E quanto aos nossos estudantes, 
conhecemos, refletimos e compreendemos os mestres que desejam ou 
gostariam de ser? Sabemos se concretamente eles têm conseguido 
alcançar esse projeto de mestre? E que projeto é esse? Que sentidos 
subjetivos o acompanham? 

 
 

Ratificamos aqui que a construção não é única, mas plural! E, nessa 

multiplicidade de focos paradigmáticos que levam a respostas completamente 

distintas para as questões pontuadas por Sobrinha (2016), entendemos que uma 

posição paradigmática que esteja alinhada à lógica hegemônica do capital 

descaracteriza o trabalho docente, em suma, o papel do professor. Aranha (2001) 

aponta que, assim, a formação fica limitada ao mero treinamento, fortalecendo um 

processo de profissionalização que está imbuído de uma lógica profissionalizante 

definida não mais pela formação, mas pelo mercado de trabalho.  

Para tanto, ao invés de um processo de articulação entre teoria-prática, 

temos presenciado movimentos que acentuam a desarticulação, e aqui aludindo a 

Ball (1992; 1994), desde o contexto de influência ao contexto da produção de textos 

políticos e, principalmente no contexto de prática. Chegamos a essa dimensão, pois, 

como apontam Rodrigues e Kuenzer (2007, p. 48), a relação entre teoria-prática é o 

nó da questão, ou seja, “as divergências de fundo permanecem se derivando da 

concepção de relação entre teoria e prática, que dá suporte às diferenças propostas 

em debate”. 
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Não esperamos professores universitários que apenas contemplem as 

mudanças, aceitando-as passivamente, já que “conhecer é conhecer objetos que se 

integram na relação entre o homem e o mundo, ou entre o homem e a natureza, 

relação esta que estabelece graças à atividade prática humana” (VÁZQUEZ, 2011, 

p. 53). Pelo contrário, esperamos professores que entrem em ação, ou seja, 

atividade é ação, e, portanto, exige posicionamento, movimentos de reflexão crítica 

que oportunizem a transformação, mediante a mobilização de atividades que sejam 

crítico-práticas (RODRIGUES; KUENZER, 2007).  

Nesse sentido, o que estamos colocando em questão é a formação do 

professor universitário, para que, no comungar de outros coletivos didático-

pedagógicos, consiga oportunizar uma relação de trabalho e de prática pedagógica 

em que, mediante uma ação teórica, pensa praticamente. Assim sendo, a atividade 

que desenvolve enquanto intelectual crítico deve se constituir como intencional, já 

que são as ações planejadas de forma sistêmica e na coletividade dos espaços 

universitários. Essas ações poderão possibilitar categorias novas para que a 

docência universitária se figure para além das utopias e por construções e inovações 

que imprimam inovações na formação e autoformação dos professores, recuperando 

o que Queiroz (2013, p. 71) considera como o “ethos acadêmicos: seu caráter social 

e humano”. 

 
 

A formação do professor universitário se impõe como uma das condições 
para que o trabalho docente se efetive como capaz de enfrentar as 
contradições geradas pela racionalidade produtivista, competitiva e 
consumista; as interpelações do capital; as alterações e desenvolvimentos 
no campo da ciência; as mudanças nas formas de convivência humana 
marcadas pelo individualismo e egoísmo; de modo a produzir 
transformações no sentido da constituição de uma sociedade mais justa e 
democrática (idem, p. 71). 

 
 
Somos, nesses meandros, sabedores de que o exercício da 

profissionalização não é simples, mas um caminhar complexo e que deve ser 

institucionalizado, para que consigamos oportunizá-lo de forma contínua. Entretanto, 

a formação que desejamos está na contramão do que em muito tem sido ofertado 

pelas IES, alinhando-se ao que sustentam Brzezinski (2008) e Limonta (2009). 

Afinal, a Universidade Pública e de qualidade social que defendemos é locus 

privilegiado de formação, de produção e de crítica ao conhecimento produzido 

historicamente. 



66 
 

Por fim, urge reiterar que a luta contra-hegemônica é o que institui a 

possibilidade de ruptura com a lógica imposta, conforme entendimento de Freire 

(2011). Assim, a exigência passa ser um posicionamento político claro, materializado 

em militância, já que, como afirmamos em outros trechos deste capítulo, os 

movimentos políticos evocados ao campo educacional e, consequentemente ao 

professor, tem dificultado um trabalho docente corporificado na práxis.  
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CAPÍTULO 3 

Epistemologia da práxis como base do conhecimento científico-filosófico-

estético 

 
 

Alinhado ao objetivo da investigação que empreendemos, as discussões 

envolvem as nuances da prática docente, fazendo uma imersão nas dinâmicas de 

trabalho do professor na Universidade. Assim, partindo do concreto real, objetivamos 

apreender, como concreto pensado, as sutilezas que (re)configuram o trabalho 

docente no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, entendendo que o 

movimento docente deixa marcas estruturais no modus de “ser-estar” dos 

professores em formação. 

Nesse sentido, Imbernón (2011, p. 64) enfatiza que é na formação inicial 

que o professorado deve constituir os alicerces para “construir um conhecimento 

pedagógico”, o que inclui (re)pensar o trabalho do professor universitário, em suas 

palavras:  

 
 
torna necessário repensar tanto os conteúdos da formação como a 
metodologia com que estes tem transmitido, já que o modelo aplicado 
(planejamento, estratégias, recursos, hábitos e atitudes...) pelos formadores 
dos professores atua também como uma espécie de “currículo oculto” da 
metodologia. Ou seja, os modelos com os quais o futuro professor ou 
professora aprende perpetuam-se com o exercício de sua profissão 
docente, já que esses modelos se convertem, até de maneira involuntária, 
em pauta de sua atuação (idem, p. 65). 

 
 

Dessa forma, compreendemos que há necessidade desse espaço de 

formação propiciar a elaboração de um pensamento educativo, o que congrega 

cognição e afetividade, posto que estes são elementos presentes na prática 

docente, uma ação pedagógica que “deveria ser produto de uma práxis, uma vez 

que no decorrer do processo não apenas se ensina, mas também se aprende” 

(idem, p. 66). 

Com esse entendimento é que neste capítulo propomos um diálogo com 

os conhecimentos científico-filosófico-estético que constituem (ou deveriam 

constituir) a identidade docente dos professores. Para tal, apresentamos, 

inicialmente, ponderações acerca das bases epistemológicas que têm se perpetuado 

ao longo da formação inicial de professores para chegar à defesa de uma 
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epistemologia da práxis como constituinte da (re)construção dos lócus de formação. 

Por fim, expomos, à luz dessas bases epistemológicas, os elementos conceituais 

que compõem o que se denomina conhecimento docente. 

 
  
3.1 A formação de professores em reconfiguração: nuances 

epistemológicas 

 
 
Consideramos oportuno iniciar esta discussão com os versos do poeta 

Antônio Machado: “caminhantes, não há caminhos; se faz caminho ao andar” para 

sinalizar que, como caminhantes no campo da formação de professores, não há um 

único caminho a trilhar, bem como que esses caminhos nem sempre são seguros e 

lineares, visto que a contradição é parte constante desse percurso. Contudo, 

propomos estabelecer um diálogo entre os indivíduos que seguem esse caminho de 

formação, sejam os professores universitários, sejam os discentes; compreendendo 

que a ação dos formadores é dotada de uma intencionalidade que reverbera um 

ideário pedagógico24, que são as concepções de educação, formação, ensino-

aprendizagem entre outras.  

A formação inicial pode ser caracterizada, segundo Cunha (2013, p. 612), 

como “processos institucionais de formação de uma profissão”, originando a licença 

para o seu consequente exercício e reconhecimento legal. Nesse movimento, a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada em 20 de dezembro de 

1996, em seu artigo 62, dispõe que os cursos de Licenciatura se constituem como o 

lócus de formação de professores para atuar na educação básica. Essa ponderação 

pode ser evidenciada ainda na Resolução CNE/CP 2/2015, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior e para a formação 

continuada, em seu artigo 1, como se lê a seguir. 

 
 

§ 1º Nos termos do § 1º do artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB), as instituições formadoras em articulação com os 
sistemas de ensino, em regime de colaboração, deverão promover, de 
maneira articulada, a formação inicial e continuada dos profissionais do 
magistério para viabilizar o atendimento às suas especificidades nas 
diferentes etapas e modalidades de educação básica, observando as 

 
24 O ideário pedagógico constitui o conjunto de concepções que fundamenta, de forma consciente ou 
inconsciente, o saber-fazer nos espaços de Educação. 
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normas específicas definidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). 
§ 2º As instituições de ensino superior devem conceber a formação inicial e 
continuada dos profissionais do magistério da educação básica na 
perspectiva do atendimento às políticas públicas de educação, às Diretrizes 
Curriculares Nacionais, ao padrão de qualidade e ao Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior (Sinaes), manifestando organicidade entre 
o seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), seu Projeto Pedagógico 
Institucional (PPI) e seu Projeto Pedagógico de Curso (PPC) como 
expressão de uma política articulada à educação básica, suas políticas e 
diretrizes (BRASIL, 2015, p. 2). 

 
 
Dessa forma, compreendemos que é no espaço dos cursos de 

graduação, no âmbito da Universidade, que os futuros professores (re)ordenam, 

frente ao já experenciado enquanto alunos, nuances do que seja ser professor. 

Nesse movimento podemos inferir que esses sujeitos chegam aos cursos com um 

modelo da profissão, tal como conhecimentos prévios acerca de um objeto. Todavia, 

com o tempo de formação, com o conhecimento de novos autores e reflexão crítica 

sobre a prática pedagógica, esses sujeitos tentam rupturas com o que já conheciam 

e idealizavam para se (re)constituírem “novos” professores em um paradigma muitas 

vezes diferente do que foram configurados na educação básica. 

É nessa direção que as questões de identidade docente devem ser 

colocadas em evidência, pois entendemos que o caminho percorrido (currículo 

prescrito e currículo em ação) proporciona elementos para a constituição desta. 

Assim, é possível romper a visão da docência pré-estabelecida, que em muito evoca 

um ideário que a concebe como vocação ou, ainda, espera que haja uma receita 

pronta para ser professor(a).  

Além disso, destacamos que a identidade docente é fruto de uma 

totalidade, como afirma Ciampa (2001). O autor concebe identidade vinculada à 

história pessoal dos sujeitos, a qual é permeada por um contexto histórico social que 

se caracteriza por uma autoria coletiva. Essa concepção pode ser ratificada quando 

Brzezinski (2011, p. 20) argumenta que “é essencial, contudo, para a construção da 

identidade profissional, resultante de um processo social e coletivo, que haja 

interação entre essas identidades”, uma identidade para si e para outrem, posto que 

há “um processo na trajetória do professor que integra elementos pessoais, 

profissionais e sociais na sua constituição como profissional autônomo, reflexivo, 

crítico e colaborador” (CUNHA, 1998, p. 134).  

É certo, portanto, que o percurso delineado deixa inúmeras marcas no 

saber-fazer-pensar dos licenciandos. Como afirma Anes (2013, p. 27) “o ensino 
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produzido pelo professor, [...] além de carregar uma intencionalidade pedagógica, 

aponta para caminhos e perspectivas teóricas e ideológicas que remetem a um 

determinado modelo e concepção de educação e de professor”. Nesse sentido, 

chamamos atenção sobre os formadores e suas perspectivas epistemológicas, visto 

que estão intimamente ligadas à constituição da identidade docente dos licenciandos 

(GUIMARÃES, 2006).  Assim, conforme já ponderamos, como essas perspectivas se 

tornam espelho para os futuros professores, há necessidade de uma vigilância 

epistemológica constante acerca do discurso proferido, para não se distanciar, na 

prática docente, de um ideário de educação crítica.  

Ao referenciar uma educação crítica, estamos dando conta de uma linha 

de pensamento que, segundo Anes (2013, p. 40), emergiu com mais precisão e 

força a partir da década de 1980, vinculada à “perspectiva de contra-hegemonia, 

sobretudo porque emerge num contexto de reabertura política no Brasil e de 

ampliação da produção acadêmico-científica na área da educação”.  

Nessa linha, a educação é apreendida como um processo, humano e 

social, de caráter técnico e político. É defensora de dinâmicas de ensino-

aprendizagem que oportunizem aos sujeitos a apropriação de elementos culturais 

(re)elaborados historicamente, em um movimento que transforma o mundo e o 

próprio sujeito que busca o conhecimento dialeticamente. Nessa direção, 

defendemos “uma prática educativa que produza diálogo com a realidade para não 

somente auxiliar no exercício da crítica e na formação de novas consciências, mas 

também para transformar a sociedade e a condição de desigualdade por ela 

estabelecida” (ANES, 2013, p. 40). 

Dessa forma, são elementos constituintes desta perspectiva o diálogo, a 

reflexão e a contradição, os quais oportunizam, por meio da ação de apreender, que 

os sujeitos internalizem e construam conhecimentos que os transformem, portanto, 

trata-se de um exercício que redimensiona as dinâmicas relacionais e toda a 

sociedade. 

A partir desse entendimento, podemos dizer que a função social do 

professorado é de mediador, ou seja, um intelectual que defende uma atitude de 

resistência, já que sua “[...] presença no mundo não é a de quem a ele se adapta, 

mas a de quem nele se insere. É a posição de quem luta para não ser apenas 

objeto, mas sujeito também da história” (FREIRE, 2011, p. 53). Assim sendo, 

enquanto sujeito historicamente situado, e impregnado de relações políticas, 
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econômicas e culturais, é produto e produtor da lógica social, é “aventureiro” 

responsável, predisposto à mudança, à aceitação do diferente” (FREIRE, 2011, p. 

49). Com isso queremos dizer que a prática pedagógica do professorado é sempre 

histórica e transitória, bem como “estabelecida pelos homens graças à sua 

capacidade simbolizadora” (MAGALHÃES, 2004, p. 157). 

Dado o exposto, pontuamos que a formação inicial de professores esteve, 

e ainda está, historicamente alicerçada em três principais correntes epistemológicas, 

que são: a epistemologia técnica; a epistemologia da prática e a epistemologia da 

práxis (SILVA, 2013; MAGALHÃES, SOUZA, 2015; MAGALHÃES, SOUZA, 2016; 

SILVA, 2019). Cada uma dessas bases tem deixado marcas na formação docente, 

firmando um mundo de concepções acerca dela própria e da educação de forma 

geral distintas, modificando, sobretudo o currículo e, em consequência, norteando a 

prática educativa dos formadores e futuros professores.  

Assim, consideramos necessária a explanação dessas bases 

epistemológicas, a fim de oportunizar uma compreensão acurada sobre os 

determinantes histórico-sociais que marcaram a predominância, em distintos 

momentos da história educacional, dos modelos no âmbito da formação, da 

profissionalização e do trabalho docente. Com esse intuito, não só reconhecemos a 

pertinência da discussão sobre a teoria-prática na formação de professores como 

elemento central, como também defendemos uma dessas concepções no 

transcorrer desta Tese, que é a epistemologia da práxis.  

Todavia, esse delinear não esgota a discussão, pois ainda há as 

concepções que se esboçaram na (re)elaboração dos cursos de professores, bem 

como no movimento das pesquisas, como ressaltam Souza & Magalhães (2018), 

quando realizam a análise epistemológica das concepções da prática docente em 

Dissertações e Teses sobre professores. Essa composição teórica nos coloca em 

um movimento de embate crítico-reflexivo e reconhece os esgotamentos de 

determinados modelos frente ao contexto histórico-social no qual está inserido.  

O movimento de pesquisa considera a realidade pseudoconcreta, 

dialética e contraditória, tal como reforça Silva (2019, p. 8),visto que  

 
 

nenhuma proposta é neutra e inteiramente de qualidade, nem se conforma 
com aspectos apenas positivos e negativos. Nas realidades existentes não 
há bipolaridade, pois, dependendo do interesse, principalmente o interesse 
de classe, há iniciativas diversas que podem conter aspectos diversos e 
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antagônicos. Portanto, o que se busca é marcar pressupostos e estratégias 
para delinear um projeto de formação de professores que esteja a serviço 
de uma educação emancipadora (idem, p. 8-9). 

 
 
Contudo ponderamos que, se a opção epistemológica é por um modelo 

da prática pela prática, em contraposição a uma “perspectiva teórica e politizada, se 

fortalece a desvalorização profissional e a desqualificação dos professores, de seu 

amplo e complexo fazer” (SILVA, 2019, p. 119). O que, por certo, seria contrário à 

defesa do trabalho docente como uma experiência profissional em que não ocorre 

apenas a aplicação de um ou outro conhecimento, mas que oportuniza um 

conhecimento para/pelo trabalho, estabelecendo saberes que lhe são próprios e que 

são transformados a todo momento. 

Para a imersão nas epistemologias anteriormente referidas, dialogamos 

com Veiga (2012) no que concerne às ponderações da autora sobre a retrospectiva 

histórica da Didática no Brasil, posto que a descrição coloca luz sobre aspectos 

socioeconômicos, políticos e educacionais. Assim, acreditamos que são esses 

elementos que possibilitam a passagem de uma compreensão ingênua das bases 

epistemológicas para uma apreensão crítica, pois fazem emergir o contexto onde 

essas ganharam força. Em outras palavras, as bases epistemológicas se fizeram 

necessárias, por exemplo, para o fortalecimento da Didática e, com isso, 

oportunizam um espaço maior para a prática, no interior dos cursos de formação de 

professores.  

Para organizar a discussão acerca da história da Didática no Brasil 

apontamos os marcos delimitados por Veiga (2012), sendo eles: 1) O período de 

1549/1930; 2) O período de 1930/1945; 3) O período de 1945/1960; 4) O período 

pós-1964; 5) A década de 1980 e 6) Dos anos 90 até os dias atuais. Porém cabe 

esclarecer que não é nosso objetivo a explanação delongada desses marcos ou 

mesmo da história da Didática, o intuito é encontrar elementos que evidenciem na 

história da Educação as epistemologias técnica, prática e da práxis.  

 

O período de 1549/1930 

No período colonial brasileiro (1549-1759) os jesuítas se constituíram 

como os responsáveis pela educação. 

 
 



73 
 

No contexto de uma sociedade de economia agrário-exportadora-
dependente, explorada pela metrópole, a educação não era considerada um 
valor social importante. A tarefa educativa estava voltada para a catequese 
e a instrução dos indígenas; entretanto, para a elite colonial, outro tipo de 
educação era oferecido (VEIGA, 2012, p. 34). 

 
 

Nessa conjuntura, a concepção de educação que vigorava, de vertente 

religiosa, tinha como foco um ensino puramente humanista, que se dava pela 

aprendizagem de uma cultura geral de forma enciclopédica e descontextualizada da 

realidade do sujeito. Sem amparo da criticidade, privilegiava-se a repetição e a 

memorização, a atenção era voltada para o “preparo dos padres-mestres, dando 

ênfase à formação do caráter e à formação psicológica para conhecimento de si e 

do aluno” (idem, p. 34). 

Assim, o professor se configurava como o mestre que detinha o saber, já 

o aluno como um sujeito em branco, ou mesmo sem luz, que consistia em uma 

pedra que, com a ação do mestre-escultor, “tomará a forma que a causa eficiente 

lhe der” (MESQUIDA, 2013, p. 241). É tarefa desse último uma aprendizagem 

passiva de tudo que o professor lhe transmite, não sendo admitido o exercício de 

questionamento do conteúdo ou mesmo das formas de ensino. 

Os pressupostos do plano de instrução da época eram descritos na Ratio 

Studiorum, que se trata de um 

 
 

[...] compêndio de regras de como ensinar, como aprender, como 
administrar uma instituição de ensino, foi responsável pela construção de 
um verdadeiro sistema de ensino no território nacional, pois não somente 
homogeneizava a prática pedagógica, como estabelecia um único método 
de ensino/aprendizagem (MESQUIDA, 2013, p. 235). 

 
 

Nesse sentido, concordamos com Veiga (2012, p. 34) que a didática, ou 

mesmo a metodologia de ensino tal como delineavam, restringia-se a um conjunto 

de regras e normas que estavam centradas “em seu caráter meramente formal, 

tendo por base o intelecto, o conhecimento e marcado pela visão essencialista de 

homem”. 

Posteriormente ao ensino jesuítico, não ocorreram no Brasil movimentos 

pedagógicos que tenham resultado em grandes transformações no campo 

educacional. A organização engendrada por Marquês de Pombal (1750-1777) ainda 

era marcada por uma concepção humanista tradicional, que nesse período não se 
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configurava religiosa, mas sim leiga, “o que culminou no questionamento ao poder 

da ordem religiosa e na defesa da compreensão de que a essência humana está 

ligada a sua forma natural, ou seja, à natureza humana” (ANES, 2013, p. 31-32).  

Nessa conjuntura não houve grandes transformações no trabalho do 

professorado, mas uma reconfiguração da intencionalidade de suas ações, já que 

foram desprezadas as orientações de cunho jesuítico para seguir “ideias laicas 

formuladas por pensadores formados fora do clima religioso, mas mediante uma 

nova orientação, igualmente católica, formulada por padres de outras ordens 

religiosas, com destaque para os oratorianos” (SAVIANI, 2008, p 91-92). Cabe 

lembrar que, nesse momento, professores leigos foram aceitos para as “aulas-

régias” instituídas com esta reforma. 

Além disso, compreendemos com Veiga (2012, p. 35) que, no período de 

1870, o Brasil vive o que denominamos iluminismo, fruto de uma nova configuração 

social margeada pela expansão da cultura cafeeira, bem como de um “modelo 

agrário-exportador para um urbano-comercial-exportador”.  

Nesse período o Estado começa a atuar em prol do princípio da laicidade, 

pois, como pondera Saviani (1984), há um afastamento do movimento em educação 

que se pautava por um ideário religioso. Com a Reforma Benjamim Constant (1890), 

alicerçada no positivismo, a escola continua reduto de uma minoria, fazendo 

propagar a visão burguesa sobre as coisas-sociais, com o objetivo de continuar 

valendo a máxima social de que a burguesia industrial é a classe dominante no 

período. Desse modo, não podemos negar que foi a vertente leiga dessa pedagogia 

tradicional que propagou as ideias de uma escola pública, laica, universal e gratuita 

(VEIGA, 2012; SAVIANI, 1984). 

 
 

É assim que a didática, no bojo da pedagogia tradicional leiga, está 
centrada no intelecto, na essência, atribuindo um caráter dogmático aos 
conteúdos; os métodos são princípios universais e lógicos; o professor se 
torna o centro do processo de aprendizagem, concebendo o aluno como um 
ser receptivo e passivo. A disciplina é a forma de garantir a atenção, o 
silêncio e a ordem. A didática é compreendida como um conjunto de regras 
que visam assegurar aos futuros professores as orientações necessárias ao 
trabalho docente. A atividade docente é entendida como inteiramente 
autônoma em face da política, dissociada das questões entre escola e 
sociedade (VEIGA, 2012, p. 36). 
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Assim, percebemos evidências de uma didática25 que polariza teoria e 

prática, não sendo capaz de fazer valer uma prática pedagógica que se contraponha 

aos movimentos dominantes neste período histórico. 

 

O período de 1930/1945 

Política e economicamente, a década de 1930 é compreendida no cenário 

internacional como um momento em que distintas transformações ocorreram, 

decorrentes de um descompasso do modelo socioeconômico do período que levou o 

Brasil à crise do café, instaurando “o modelo socioeconômico de substituição de 

importações” (VEIGA, 2012, 36). Marca, portanto, no país um novo tempo na história 

republicana. 

No que concerne à Educação, durante o governo Vargas (1930-1934), foi 

instituído o Ministério da Educação e Saúde Pública. Ademais, no ano de 1932, foi 

lançado o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, um documento de discussão e 

reflexão sobre o contexto social e político de 1920 e 1930 (CAMURRA; TERUYA, 

2008), com o objetivo de fazer avançar o campo educacional.  

 
 

o manifesto apresenta-se, pois, como um instrumento político [...]. Expressa 
a posição do grupo de educadores que se aglutinou na década de 20 e que 
vislumbrou na Revolução de 1930 a oportunidade de vir a exercer o controle 
da educação no país. O ensejo para isso se manifestou por ocasião da IV 
Conferência Nacional de Educação, realizada em dezembro de 1931, 
quando Getúlio Vargas, chefe do governo provisório, presente na abertura 
dos trabalhos, ao lado de Francisco Campos, que se encontrava à testa do 
recém criado Ministério da Educação e Saúde Pública, solicitou aos 
presentes que colaborassem na definição da política educacional do novo 

governo (SAVIANI, 2004, p. 34). 
 
 
Desta forma, podemos inferir com Saviani (2004), que o Manifesto 

constituiu um divisor de águas na educação nacional, colocando em evidência um 

novo ideário pedagógico. Defendia que a educação deveria ser pública, gratuita, 

obrigatória e laica, ou seja, que rompesse com modelos que estavam sendo 

instituídos pelo governo, ampliando questões como a oferta da educação e a 

dinâmica de acesso ao conhecimento. 

 
25 A didática é uma área de conhecimento que compõe a formação de professores, porém não é a 
única. Para tanto, não temos o intuito de lançar sobre ela uma responsabilidade única, é um poder 
que sozinha ela não tem visto que a formação é um conjunto das discussões empreendidas neste e 
em outros campos. 
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Outro feito no período de 1931-1932 foi a Reforma Francisco Campos, 

acontecimento que 

 
 

[…] estabeleceu oficialmente, em nível nacional, a modernização do ensino 
secundário brasileiro, conferindo organicidade à cultura escolar do ensino 
secundário por meio da fixação de uma série de medidas, como o aumento 
do número de anos do curso secundário e sua divisão em dois ciclos, a 
seriação do currículo, a frequência obrigatória dos alunos às aulas, a 
imposição de um detalhado e regular sistema de avaliação discente e a 
reestruturação do sistema de inspeção federal. Essas medidas procuravam 
produzir estudantes secundaristas autorregulados e produtivos, em sintonia 
com a sociedade disciplinar e capitalista que se consolidava, no Brasil, nos 
anos de 1930. A Reforma Francisco Campos, desta forma, marca uma 
inflexão significativa na história do ensino secundário brasileiro, pois ela 
rompe com estruturas seculares nesse nível de escolarização 
(DALLABRIDA, 2009, p. 185). 

 

 

Destacamos que nesse período (1931-1932) ocorre também a 

organização do Ensino Superior, bem como surge a primeira universidade brasileira 

(Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo). Acerca 

da Didática, como afirma Veiga (2012), sua origem como uma disciplina na formação 

de professores está relacionada à constituição desta Faculdade, posto que essa 

formação era entendida pela reforma como um ponto fulcral das mudanças de 

ensino que se esperava na educação básica. Inicialmente, o conhecimento 

pedagógico no interior desta formação ocorria no espaço dos institutos de educação, 

por meio de uma disciplina intitulada “metodologia do ensino secundário”, que hoje é 

a Didática.  

Passados alguns anos, mediante o art. 20 do Decreto-Lei n. 1190/39, a 

Didática foi estabelecida como curso e como disciplina, com duração de um ano. 

Nessa conjuntura, em 1941, o curso de Didática passou a ser considerado, devido a 

mudanças na legislação educacional, como um curso independente, o qual era 

realizado após o bacharelado, um modelo que ficou conhecido como três mais um 

(TERRAZZAN et al., 2008). 

Além disso, na Era Vargas, foi implantado o Estado Novo (1937-1945), 

período em que os debates educacionais ficam estagnados. Podemos afirmar que 

esses anos foram tomados pelo equilíbrio entre a concepção humanista tradicional e 

a humanista moderna, sendo esta defendida pelos pioneiros da educação.  

Assim, compreendemos que esse período repercutiu na formação docente, 

já que, dado a influência da Pedagogia Nova na legislação educacional e nos cursos 
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de formação para o magistério, os professores passaram a defender esse ideário. A 

Didática também sofreu essa influência, marcando o processo de ensino-

aprendizagem com um caráter prático-técnico, e, portanto, afirmando teoria e prática 

de maneira indissociável. Nessa conjuntura, a Didática valorizava a técnica de 

ensino, desconsiderando a apreensão do contexto sócio-político-econômico que leva 

a transformações no processo de ensino-aprendizagem.  

 

O período de 1945/1960 

Esse período foi marcado por uma política educacional que reflete o 

descompasso entre os grupos que estavam no poder. Nas palavras de Veiga (2012, 

p. 39) 

 
 

essa fase corresponde à aceleração e à diversificação do processo de 
substituição de importações e à penetração do capital estrangeiro. O 
modelo político é baseado nos princípios da democracia liberal com 
crescente participação das massas. É o Estado populista – 
desenvolvimentista – representando uma aliança entre o empresariado e 
setores populares contra a oligarquia.  

 
 
Como consequência, no que diz respeito à Didática, o Decreto-Lei n. 9053 

destitui a obrigatoriedade do curso de Didática, já sob a vigência da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, Lei 4024/61. O modelo três mais um foi extinguido 

pelo Parecer n. 242/62, dando lugar à Prática de Ensino sob a forma de estágio 

supervisionado nos cursos de formação de professores. 

O período marca uma Didática que se pauta por um ideário renovador-

tecnicista, o qual foi sendo difundido e ganhando adeptos. Segundo Veiga (2012, p. 

40) cabe lembrar que a Didática também se “inspirava no liberalismo e no 

pragmatismo em detrimento da própria aquisição do conhecimento”. Desta forma, 

dirige seus esforços para um processo de ensino descaracterizado de seu contexto 

político-social (DAMIS, 2012). 

 

O período pós-1964 

O Brasil, no período pós-1964, vê constituído um cenário que ressignifica 

“a ideologia política, a forma de governo e, consequentemente, a educação” (idem, 

p. 40).  Assim, com um projeto desenvolvimentista em vigor, a prioridade era o 

crescimento econômico do país, o que colocou a educação no centro deste 
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movimento, já que era a responsável pela constituição de uma mão-de-obra que se 

fazia urgente para as demandas oriundas da emergência econômica e tecnológica 

da sociedade. Nessa conjuntura, 

 
 

o sistema educacional era marcado pela influência dos acordos 
MEC/USAID, que serviram de sustentáculo às reformas do ensino superior 
e, posteriormente, do ensino de 1º e 2º graus. Também por influência dos 
educadores americanos foi implantada, pelo parecer 252/69 e pela 
resolução nº 2/69 do Conselho Federal de Educação, a disciplina “currículos 
e programas” nos cursos de pedagogia, o que, de certa forma, provocou a 
superposição de conteúdo da nova disciplina com a didática (VEIGA, 2012, 
p. 40).  

 
 
Com isso, o período de 1960 a 1968 vivenciou o declínio da pedagogia 

nova e a prevalência de um modelo tecnicista instituído pelo grupo militar. Para 

Veiga (2012) o que serviu de corpo teórico para fundamentar o referido modelo foi a 

ideia de neutralidade científica, que estava interligado às ideias de racionalidade, 

eficiência e produtividade. Assim, o trabalho instituído na escola tinha como modelo 

o sistema fabril, o que levou a uma lógica de desenvolvimento que fragmentava o 

trabalho, fazendo valer a máxima que tornava distante quem planeja de quem é 

responsável pela execução do processo educacional. 

Na pedagogia tecnicista, a Didática visa “desenvolver uma alternativa não 

psicológica, situando-se no âmbito da tecnologia educacional, tendo como 

preocupações básicas a eficácia e a eficiência no processo de ensino” (idem, p. 41). 

Pautada na neutralidade científica, os conteúdos ligados ao campo se configuram 

nas ações do planejamento pedagógico, no processo de construção de “materiais 

instrucionais” e, também, nos livros didáticos, o que evidencia uma conjuntura 

centrada no âmbito logístico da ação docente. Nesse sentido, o que configura a 

ação (fazer) é o processo (VEIGA, 2012). 

Como considera Veiga (2012, p. 41) 

 
 

na didática tecnicista, a desvinculação entre teoria e prática é mais 
acentuada. O professor torna-se mero executor de objetivos instrucionais, 
de estratégias de ensino e de avaliação. Acentua-se o formalismo didático 
por meio dos planos elaborados segundo normas prefixadas. A didática é 
concebida como estratégia para o alcance dos produtos previstos para o 
processo de ensino-aprendizagem. 
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Nesse delinear chegam os idos de 1974, quando o Brasil começa, de 

forma gradativa, uma abertura do seu regime político que até então se pautava no 

autoritarismo. Esse novo momento possibilitou estudos que buscavam realizar crítica 

ao modelo dominante, o que ficou conhecido como as teorias crítico-reprodutivistas. 

Segundo Libâneo (1994, p. 68), muitos foram os pesquisadores que nesse período 

optaram “pela crítica e pela denúncia do papel ideológico e discriminador da escola 

na sociedade capitalista”, porém diversos outros intensificaram a crítica, 

(re)configurando propostas e buscando um trabalho teórico-prático que 

possibilitasse um processo educacional que caminhasse de mãos dadas com o 

interesse do povo. 

Para Saviani (2009), essa teoria tinha como ideia central a reprodução 

dos modelos vigentes, mesmo considerando diversos e variados problemas da 

lógica social. Assim, os estudiosos se detinham de forma intensiva a um processo 

de denúncia acerca da lógica opressora e reprodutora das instituições de ensino. 

Entretanto ressaltamos que nessa perspectiva “há uma predominância dos aspectos 

políticos, enquanto as questões didático-pedagógicas são minimizadas” (VEIGA, 

2012, p. 42). 

Nessa esteira, a didática no âmbito da formação de professores “passou a 

assumir o discurso sociológico, filosófico e histórico, secundarizando sua dimensão 

técnica, comprometendo, de certa forma, sua identidade, e acentuando sua postura 

pessimista e de descrédito” (idem, p. 42), no que diz respeito a seu papel de 

municiar o futuro professor de forma intensiva e crítica no espaço da prática 

pedagógica. Veiga (2012) reforça que esse período foi marcado por um pessimismo, 

mas deixando clara a importância do momento, posto que este foi responsável por 

configurar um espaço de crítica dos atores da ação educativa que agora se valiam 

de uma realidade concreta (sociocultural) para (re)pensar a formação e a prática 

educativa.  

 

A década de 1980 

A condição vivenciada na década anterior, 1970, levou a um quadro de 

questionamento sobre a didática, fazendo valer movimentos de (re)organização em 

busca de uma nova conjuntura, que foi caracterizada pela saída de um momento 

crítico-reprodutivista e chegada ao cenário das teorias críticas. 
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No que tange ao contexto social brasileiro na década de 1980, é possível 

observar um país pouco saudável política e socialmente, já que vivenciava altos 

índices de inflação e desemprego, alarmado com a crescente dívida externa e a 

política de recessão proveniente do Fundo Monetário Internacional (FMI). Nesse 

cenário instaura-se a Nova República e o país entra em uma nova dinâmica, 

marcando o declínio da ditadura militar, o que propicia a ascensão da luta operária, 

fato esse que impulsiona a defesa das condições de profissionalidade em outras 

categorias de trabalhadores, dentre as quais também estão os professores (VEIGA, 

2012). 

Dessa forma, um marco neste período é a realização da I Conferência 

Brasileira de Educação, a qual constituiu espaço para discussão e disseminação da 

concepção crítica de educação26 (SAVIANI, 1991).  Como argumenta Melo (2011, p. 

249) 

 
 

o que distingue uma teoria crítica das demais posturas teóricas no campo 
das ciências humanas consiste em seu interesse pelas condições 
emancipatórias socialmente existentes. Porém, além desse princípio geral, 
a teoria crítica se coloca uma forte exigência de fundamentar, de um ponto 
de vista imanente ao próprio objeto social, suas análises e diagnósticos 
sobre as condições de possibilidade e sobre os obstáculos existentes à 
emancipação. Uma vez que tais condições e obstáculos precisam estar 
presentes de algum modo na própria sociedade, transformações políticas, 
econômicas e culturais necessariamente influenciam todo diagnóstico crítico 
voltado para o problema da orientação emancipatória. [...] O desafio da 
teoria crítica consiste em poder renovar seus diagnósticos de modo a tornar 
possível que continuemos formulando uma perspectiva a partir da qual os 
obstáculos à emancipação ou potenciais emancipatórios, quando presentes 
numa dada sociedade, sejam considerados e analisados de modo crítico. 

 
 
Portanto, propiciar o processo de construção de um conhecimento que é 

emancipador representa uma possibilidade de ruptura e de transformação da 

sociedade. A centralidade não está dirigida ao professor ou ao aluno, mas à 

construção do homem, “é uma pedagogia que se compromete com os interesses do 

homem das camadas economicamente desfavorecidas” (VEIGA, 2012, p. 44). Nessa 

perspectiva, o intuito é a transformação social das instituições de ensino que se 

configuram, ou deveriam estar alinhadas a esta lógica, como um espaço em que 

predomine a negação a qualquer forma de dominação. 

 
26 A concepção crítica se organizou no contexto educacional brasileiro com maior ênfase a partir de 1979. 
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É neste contexto que a didática adquire o papel de desvelar as nuances 

sociopolíticas da educação, com ênfase no processo de ensino-aprendizagem. Na 

conjuntura da formação do professorado, tem a função de possibilitar ao professor 

em formação compreender o papel sociopolítico da educação, da escola e do 

ensino, visando à associação entre escola-sociedade, teoria-prática, conteúdo-

forma, técnico-político, ensino-pesquisa e professor-aluno.  

 

Dos anos 90 até os dias atuais 

A contemporaneidade é marcada pela hegemonia de um projeto neoliberal, 

dominado pelo pensamento técnico-científico, sendo que a conjuntura social 

reforçada é a exclusão social e cultural. Assim, imersos na sociedade da 

informação27 (WERTHEIN, 2000), vivenciamos um tempo de grandes e, esperamos, 

de oportunas transfigurações na sociedade, sobretudo no espaço da escola e da 

Universidade, já que são reprodutoras das dinâmicas que as circundam. Segundo 

Veiga (2012, p. 45) 

 

 

a globalização, as novas tecnologias da informação e da comunicação e 
os processos que desenvolvem estão provocando uma reorganização do 
trabalho, uma trasnformação na produção de bens e serviços, nas 
relações entre as nações e até mesmo na cultura local. O mundo traz 
novas regras econômicas de grande impacto social, e isso reflete também 
sobre a educação, particularmente no que se refere à organização do 
trabalho pedagógico, delegando uma série de atribuições às escolas, aos 
professores e aos alunos.  

 
 

Como reflexo desse “novo tempo”, a partir dos anos 1990 foram 

implantadas no Brasil diversas reformas educacionais, visando a um novo sentido 

para a economia (MAGALHÃES, 2014). Nesse período predominaram “os 

argumentos em prol da qualidade, competitividade, produtividade, eficiência e 

eficácia” (SHIROMA, CAMPOS, GARCIA, 2005, p. 428), como é possível verificar 

em textos políticos de diferentes naturezas. 

Assim, fica evidenciado na Universidade pública, a partir do movimento de 

globalização e de “mercadorização” da educação superior, a “perda da autonomia 

 
27 Segundo Silva (2011) a sociedade da informação é aquela onde a utilização dos recursos tecnológicos de 
informação e comunicação (TIC) visam assegurar a troca de informações digitais e comunicação entre os 
indivíduos, o que ocorre de forma rápida e acelerada, por meio de diversos instrumentos tecnológicos, tais 
como o celular e o computador. 
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dos sujeitos frente a palavra de ordem Qualidade” (LEITE; GENRO, 2012, p. 492). 

Consequentemente, os sujeitos do processo (professores, pesquisadores, alunos...), 

como reforçam os autores, são levados a adotar a lógica da produtividade e da 

competição. O que vemos, portanto, é que  

 
 

incidiram fortemente sobre o pensamento e a ação educacional, 
privilegiaram a preparação profissional em detrimento da formação cidadã e 
instituíram um modo de redesenho capitalista das universidades em que as 
lógicas da mercadorização estão presentes (Idem, p. 476).  

 
 
Atrelada a esse processo está a realização de distintas avaliações para 

aferir a qualidade da educação superior, ou seja, a qualidade é assumida como algo 

apenas quantificável. Nas palavras de Leite; Genro (2012, p. 779), o que se tem 

observado “é o reforço do liberalismo “quantitativista”, com o curso de avaliações e 

acreditações”. 

Nesse contexto verificamos que as políticas provenientes deste marco 

objetivaram “ajustar o perfil do professor e da formação docente às demandas do 

novo mercado de trabalho” (NEVES, 2005, p. 99), marcadas por uma nova estrutura 

de produção, visando ao acúmulo de capital. Essas políticas remontaram sobretudo 

outra qualidade, a qualidade total, em detrimento de uma qualidade social, 

abandonando, como argumenta Magalhães (2014, p. 118), uma formação que 

visava a atender as “necessidades de uma educação como bem social”. A qualidade 

social, nas palavras de Souza (2014, p. 82), “se funda na perspectiva da educação 

como bem público em oposição à educação submissa aos interesses 

mercadológicos”. 

Nesse movimento, Magalhães (2014) adverte que a Universidade, e em 

sua maioria a Universidade pública, neste cenário controverso optou por firmar-se 

contra a consolidação do que Neves (2005) denominou “pedagogia da hegemonia”. 

Ou seja, a universidade pública “posicionou-se na luta contra um estado de coisas 

que diminuía o tempo e a qualidade epistemológica dos conteúdos, em prejuízo à 

formação de educadores que têm a docência como alicerce de sua identidade 

profissional” (DOURADO, 2013 apud MAGALHÃES, 2014). Porém, como marcas de 

uma política educacional, as raízes da hegemonia rondam e vigoram em diferentes 

contextos, favorecendo a educação como mercadoria e, assim, evidenciando uma 

lógica técnica e prática.  
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Dado o exposto, Veiga (2012) referenda estar instituído um novo tempo 

na educação brasileira, o que por sua vez tem (re)significado, como percebemos, a 

concepção de Universidade e, consequentemente, a constituição dos cursos de 

formação de professores, em especial o campo da Didática. Nesse viés a autora 

pondera que a didática, nos anos de 1990 até a atualidade, tem sido fruto de duas 

perspectivas “a primeira, com ênfase voltada para a formação do tecnólogo do 

ensino; o segundo enfoque procura favorecer e aprofundar a perspectiva crítica, 

voltada para a formação do professor como agente social” (idem, p. 46). 

Por isso, como professores caminhantes de uma nova ordem, buscamos 

a práxis como elemento norteador da prática educativa dos formadores, com vista à 

constituição de uma qualidade social pautada nos preceitos da emancipação, em 

busca da constituição de um pensamento crítico.  

Ainda marcados por este ideário crítico tomamos, na contemporaneidade, a 

Didática, mas não somente ela28, como uma área de conhecimento que provoca 

mudanças no modo de pensar e de agir do professor, com vista à democratização 

do ensino. Ao mesmo tempo, evidenciamos que este campo por si só não é 

suficiente para a constituição de uma identidade docente com base na Pedagogia 

Crítica, mas faz-se necessário o rearranjo de toda a lógica da formação de 

professores à luz da (re)elaboração do currículo prescrito, bem como sua efetivação, 

para se obter uma formação alinhada à qualidade social da educação. 

Assim, concordamos com Silva (2019, p. 23) quando diz que “a formação 

é atravessada por diversificadas inspirações epistemológicas que se relacionam ao 

contexto cultural e econômico do momento”. Portanto, podemos inferir nuances 

outras no que tange às bases epistemológicas evidenciadas, elucidando ditames de 

autores que se valeram dessas para a defesa da formação de professores.  

Nesse viés adentramos o universo da epistemologia técnica, que 

apresentava como preocupação os problemas de cunho instrumental. Nesse 

sentido, Contreras (2012, p. 101) afirma que a ideia basal deste modelo é que a 

prática “consiste na solução instrumental de problemas mediante a aplicação de um 

conhecimento teórico e técnico, previamente disponível, que precede da pesquisa 

científica”. Em outras palavras, trata-se da aplicação de conhecimentos para 

 
28 Nesse sentido, defendemos uma formação de professores que oportunize, tanto na dinâmica de 
(re)elaboração do currículo prescrito quanto na efetivação desse, uma formação alinhada à qualidade social da 
educação. 
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solucionar os problemas que se dão na ação do professor em sala de aula. Todavia 

esse movimento leva à instrumentalização do ensino, que “ganha, portanto, mais 

espaço, sobrepondo-se à produção de conhecimentos. A educação é entendida 

como decisiva para o desenvolvimento cultural e econômico, um bem de produção” 

(TEIXEIRA; NAVES, 2014, p. 99).  

Nessa perspectiva, o professor é formado para tornar-se um técnico em 

educação (SILVEIRA et al., 2014), restringindo seu movimento de reflexão ao 

espaço da aula. Assim sendo, não oferece elementos para que o professorado 

desenvolva um processo de reflexividade sobre a ação pedagógica, a fim de 

solucionar questões pertinentes e urgentes para um processo de ensino-

aprendizagem significativo. É por essa razão que Ghedin (2012, p. 158) argumenta 

ser emergente “transcender os limites que se apresentam inscritos em seu trabalho, 

superando uma visão meramente técnica na qual os problemas se reduzem a como 

cumprir as metas que a instituição tem fixadas”.  

Essa racionalidade tem (re)constituído a formação dos professores, o que 

para Silva (2019) tem reforçado o olhar dos sujeitos envolvidos nesse processo 

sobre os objetos, ou seja, tem se constituído externamente a eles, devendo os 

últimos ter uma apreensão sobre os primeiros, para reconfigurá-los de forma 

instrumental.  

 
 

Eles investem na universalidade dos objetos operacionalizados no espaço-
tempo da formação e na neutralidade dos sujeitos implicados. O modelo 
transmissivo – orientado para as aquisições e as distâncias da subjetividade 
dos sujeitos -, confere à objetividade e à realidade exterior total autonomia 
(SILVA, 2019, p. 24-25). 

 
 
Assim, na formação de professores pautada na epistemologia técnica, os 

discentes reforçam uma construção que privilegia as disciplinas científicas em 

detrimento das de cunho pedagógico (SILVA, 2019). É notório no interior dos cursos 

de Licenciatura em Ciências Biológicas (CB), por exemplo, uma formação alinhada 

ao “modelo três mais um”, no qual as disciplinas pedagógicas tem se concentrado 

na segunda metade do curso, havendo uma valorização extensiva do conhecimento 

científico da área e o entendimento de que, para se constituir professor, nesse caso 

de Ciências e Biologia, não se faz necessário um conjunto de conhecimentos para 

além dos pedagógicos e específicos. 
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Essa separação entre disciplinas específicas e pedagógicas na formação 

docente é histórica (GUIMARÃES, 2011), mesmo havendo mudanças nas diretrizes 

para a formação de professores, como afirma Gatti (2010). No que se refere ao 

curso de Licenciatura em CB, Torres; Carneiro (2014, p. 1314) alertam que a 

“afirmação da identidade docente [...] tem sido uma meta perseguida e de difícil 

alcance”, o que entre outros fatores está ligado às Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os cursos de Ciências Biológicas (Parecer CNE/CES 1301/2011), que dão 

ênfase ao bacharelado e secundarizam a licenciatura. 

Nesse sentido, (re)pensando a formação continuada de professores da 

área de Ciências, o que também condiz com a formação inicial, Rosa et al. (2003, p. 

59) tece uma crítica à formação fundamentada em bases técnicas, argumentando 

que essa tem criado sentimentos de fracasso no professorado que “ao se depararem 

com as dificuldades inerentes à prática, não conseguem aplicar a teoria concebida 

pelos especialistas [...]” 

Além da racionalidade técnica, há outro modelo epistemológico, 

conhecido como racionalidade prática ou epistemologia da prática, constituído por 

um conjunto de teorias que, segundo Silva; Limonta (2014), possibilitou um modelo 

de formação docente de tendência hegemônica. Um exemplo seria a dominância do 

modelo de formação empregado por esta lógica nas políticas para o campo da 

formação de professores, como faz evidenciar Silva (2019), ao analisar as 

legislações que fundamentam os cursos de formação. A esse respeito a autora 

argumenta que “a articulação entre teoria e prática tem valorizado mais um saber 

prático em detrimento do teórico” (idem, p. 338), o que gera uma dicotomia no 

interior das políticas educacionais.  

Essa epistemologia é pautada “na aprendizagem da prática, para a 

prática e a partir da prática” (PÉREZ-GÓMEZ, 1998, p. 363), centrando-se, para 

tanto em “técnicas de aprender a fazer” como afirma Magalhães (2014, p. 111). 

Assim, baseia-se na experiência, colocando a atividade prática como o eixo do 

processo de formação docente (SILVA; LIMONTA, 2014). Portanto, como salienta 

Souza; Magalhães (2016), é estruturada mediante um conhecimento pragmático, 

sustentado na dicotomia entre teoria e prática, sobretudo em um movimento que 

privilegia os saberes práticos, tomando como verdade apenas o que resulta desses. 

Como podemos perceber, à teoria é atribuída uma importância reduzida. 

Os autores considerados expoentes desta teoria por Guimarães (2004), são: 
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Perrenoud (1993); Zeichner (1993) e Schön (2003). Alinhado a essa concepção, “a 

escola, e não a universidade, seria o lócus ideal de formação: estar na e em prática 

desde o início e refletir sobre ela é condição da boa formação” (SILVA, 2019, 339).  

Todavia essa é uma leitura superficial da prática, fazendo valer um “saber 

fazer no senso comum, ou seja, em base pragmatista” (idem, p. 340). Como 

consequência, a teoria, que é minimizada, tem o papel de se adaptar à realidade 

concreta experimentada pelo sujeito, o professor, que nesse movimento não 

consegue chegar a uma crítica contundente das atividades que empreende no 

contexto do trabalho docente. Sobre a questão Ghedin (2012, p. 159-160) salienta 

que 

 
 

um processo de reflexão crítica permitiria aos professores avançar num 
processo de transformação da prática pedagógica mediante sua própria 
transformação como intelectuais críticos; isto requer a tomada de 
consciência dos valores e significados ideológicos implícitos nas atuações 
docentes e nas instituições, e uma ação transformadora dirigida a eliminar a 
irracionalidade e a injustiça existentes nestas instituições (CONTRERAS, 
1997). A reflexão crítica apela a uma crítica da interiorização de valores 
sociais dominantes, como maneira de tomar consciência de suas origens e 
de seus efeitos. 

 
 

Assim, a partir das bases da epistemologia da prática houve na formação 

de professores uma inversão da perspectiva de aquisição do conhecimento, que 

passou a referir-se como “apropriação individual da realidade objetiva, [...] parcial, [e 

que] limita-se à percepção imediata” (SOUZA; MAGALHÃES, 2016, p. 2), o que 

contribuiu para sua fragmentação e fragilidade. A justificativa para a formação, 

nessa perspectiva se deu, por muito tempo, pelo dito de que a teoria pouco ou nada 

estaria modificando o contexto da prática. Nesses casos, podemos perceber que a 

prática por si só nada fala, pelo contrário, há a necessidade de desvelar essa, o que 

só se torna possível com uma base crítica na qual teoria-prática sejam 

indissociáveis. Nesse sentido, Silva; Limonta (2014, p. 19) reforçam que 

 
 

[...] a imersão na prática não é suficiente para construir um fazer 
pedagógico, é preciso compreender a realidade e as práticas que ali se 
realizam, o que só é possível com a mediação da teoria. Sem uma 
fundamentação teórica profunda, dotada de significados e de conteúdos 
interpretativos, o fazer será a reprodução do que já está posto, a busca de 
técnicas e fórmulas que possam ser aplicadas em diferentes situações de 
ensino. 
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Dessa maneira, as autoras ratificam a insuficiência de um modelo apenas 

prático e técnico para a (re)elaboração das atividades pedagógicas, apontando a  

necessidade da teoria nessa dinâmica, para que possamos nos orientar de forma 

crítico-reflexiva, cujo movimento de delineamento das ações do professorado é 

intencional e orientado por uma natureza teórico-prática. 

Nessa direção, destacamos alguns autores internacionais que dialogam 

com os princípios delineados para a epistemologia da prática29, como já elucidado, 

tais como: Philippe Perrenoud (1993), Donald Schön (2000), e Kenneth M. Zeichner 

(2003). Schön (2000) enfatiza o processo de reflexão, um modelo de ação-reflexão-

ação, de modo que, para este autor, haveria necessidade de uma formação mais 

conectada à prática docente. Já Perrenoud, destaca os saberes da prática, 

discutindo de forma ampla as noções de competência. Zeichner (2003, p. 207) neste 

escopo defende os saberes da docência e a valorização da concepção de professor 

baseado nas teorias do “professor reflexivo”. Além disso, dialoga acerca de um 

distanciamento entre as pesquisas produzidas no campo da educação com a 

realidade da prática nas escolas básicas e ressalta “a necessidade de eliminar a 

separação que atualmente existe entre o mundo dos professores-pesquisadores e o 

mundo dos pesquisadores acadêmicos”.  

Nesse delinear não podemos deixar de mencionar Tardiff (2013, p. 255), 

que entende por epistemologia da prática “o estudo do conjunto dos saberes 

utilizados realmente pelos profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano para 

desempenhar todas as suas tarefas”. Todavia ressaltamos que esse conceito 

diverge do entendimento de Schön (2000), que coloca a prática como uma ligação 

reflexiva com o contexto e em uma situação específica da prática educativa 

realizada.  

Ademais, destacamos que Tardiff (2013, p. 242) denomina os professores 

de práticos. Com isso, percebemos, explicitamente, um esvaziamento na formação 

de professores em que distintos conhecimentos são incorporados à identidade dos 

licenciandos, o que pode ser demonstrado no seguinte trecho: “quando a formação 

termina, eles começam a trabalhar sozinhos, aprendendo seu ofício na prática”. 

Seguindo este viés, Tardiff (2013, p.252) argumenta que a qualidade da 

formação está em “uma formação assentada na realidade do mundo do trabalho 

 
29 A colocação desses autores como alinhados à epistemologia prática é reiterada por Guimarães (2004). 
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profissional”, porém advertimos aqui, com base na epistemologia da práxis, que uma 

formação de qualidade social não está vinculada somente ao contexto real da 

profissão, mas sobretudo à relação entre formação e a realidade escolar, em um 

movimento que objetiva a transformação. A transformação entendida nesta 

perspectiva (a práxis) é o que leva à modificação dos sujeitos e de suas práticas 

enquanto professores.  

Ainda nesse contexto,  Nóvoa (1995, p. 21) defende que a formação de 

professores se encontra em crise, sugerindo um olhar sobre o processo histórico da 

profissionalização do professorado, para que neste movimento se compreendam os 

problemas que afligem, na atualidade, a profissão docente, reportando este como 

“um percurso repleto de lutas e de conflitos, de hesitações e de recuos”.  

Na tentativa de problematizar as ideias de Nóvoa (1995) e de Tardiff 

(2013), questionamos como esses autores situam o corpo de conhecimentos que 

define a profissão docente?  Quando Tardiff (2013, p. 255) define a epistemologia da 

prática profissional como “conjunto dos saberes utilizados realmente pelos 

profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas 

tarefas”, notamos que o autor coloca os conhecimentos de cunho teórico em uma 

posição marginalizada, sinalizando que estes não são empregados. Da mesma 

forma Nóvoa (1995), quando defende a valorização do espaço da prática e do 

processo de reflexão sobre a prática.  

Assim, esclarecemos que, para Tardiff (2013, p. 237), “os professores são 

sujeitos do conhecimento e possuem saberes específicos ao seu ofício”, e ainda, 

que “a prática deles, ou seja, seu trabalho cotidiano, não é somente um lugar de 

aplicação de saberes produzidos por outros, mas também um espaço de produção, 

de transformação e de mobilização de saberes que lhe são próprios”. Nessa linha de 

raciocínio o autor argumenta, ainda, que as pesquisas não têm relação com o ensino 

e não conseguem modificá-lo, porém há vários condicionantes que impedem a 

mudança do ensino, por exemplo, as políticas públicas, que estão alinhadas a uma 

ordem neoliberal que não visa à mudança.  

Distanciando da fala do autor defendemos aqui que os professores já 

possuem uma voz e que as pesquisas nesse campo estão sendo evidenciadas. 

Além disso, que os professores da educação básica têm ocupado esses espaços 

que são entendidos como “da pesquisa”, não mais como cobaias, estatísticas ou 

objetos de pesquisa. Destacamos também os esforços de pesquisadores (SILVA, 
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2018; SOUZA, MAGALHÃES, 2018; SILVA, 2019 e tantos outros) para um 

movimento de práxis, na busca por saber-fazer que se dê também por meio da 

práxis. 

Para a epistemologia da prática, a concepção de educação é a 

tradicional30. Ou seja, o ensino é baseado em um modelo de transmissão-recepção, 

no qual o professor se constitui como detentor do saber e o aluno como mera tábula 

rasa que deve ser preenchida; a aprendizagem se dá por repetição e memorização 

(TEIXEIRA; NAVES, 2014). Consequentemente, a formação docente está pautada 

em uma concepção mecanicista e instrumental, revelando uma matriz positivista, 

que visa a manutenção dos preceitos neoliberais, o que é perceptível nas próprias 

políticas públicas para educação, como o Plano Nacional de Educação/2014-2024 

(SOUZA; MAGALHÃES, 2016).  

Dessa forma, inferimos que os currículos da formação inicial de 

professores ainda são muito marcados por essas matrizes epistemológicas, como já 

evidenciamos acerca da racionalidade técnica. Diniz-Pereira (2011) entende que 

essa não foi superada na maioria das Universidades, havendo apenas um 

mascaramento na construção das matrizes dos cursos de licenciatura, os quais 

favorecem os conhecimentos específicos, principalmente nas áreas (Biologia, 

Geografia, História, Química e outros) em detrimento dos conhecimentos 

pedagógicos. No que concerne à epistemologia da prática, o que percebemos 

mediante a análise dos Projetos Pedagógicos dos Cursos e no movimento das 

pesquisas em educação é que muitos ainda são marcados por nuances desta 

matriz, fazendo uso, sobremaneira dos ditames do professor reflexivo e do professor 

pesquisador.  

Nesse sentido, Anes (2013, p. 41) argumenta que essas bases 

epistemológicas (técnica e prática) 

 
 

[...] vêm-se empenhando na geração de um novo professor, que, 
necessariamente, perde de vista sua função política, crítica e emancipadora 
em favor de uma ação estritamente padronizada, técnica, ideologizada, ágil 
e flexível que demanda apenas uma formação rápida, de baixo custo e 
alicerçada na busca de competências, assim como prevista nos discursos 
políticos e nos documentos oficiais. 

 
 

 
30 Para apreender as características deste modelo educacional verificar Cunha (1998). 



90 
 

Aqui consideramos pertinente referendar com o autor que foram essas 

bases assumidas pela formação que, com o movimento de valorização de um 

conhecimento prático, o movimento empírico realizado pelo professor, levaram à 

valorização da subjetividade do professorado, o que por sua vez tem sido 

determinante para a formação e (re)configuração da identidade desses profissionais. 

Além disso, corroborando Pimenta; Lima (2011, p. 35), não diferente de 

outras profissões, o exercício da docência é também técnico e prático. É técnico por 

necessitar de diferentes técnicas para desenvolver o trabalho, e prático “no sentido 

de que se trata de aprender a fazer “algo” ou “ação”. Porém, essas bases não dão 

conta de toda a complexidade formativa para um consequente exercício profissional, 

emancipador e crítico, mostrando a necessidade de ruptura paradigmática com 

essas lógicas que foram destacadas, chegando à epistemologia da práxis. 

Ao discutir sobre a epistemologia da práxis, consideramos necessário 

iniciar pela compreensão de seu conceito fundante (práxis). A práxis, segundo 

Vázquez (2011) é uma atividade específica, real, objetiva ou material; “é uma 

atividade social humana, sendo assim fundamental para o entendimento dos 

processos de elaboração de conhecimentos e com a “omnilateralidade” da formação 

humana” (SOUZA; MAGALHÃES, 2016, p. 3).  

Porém, tal como faz Silva (2019), questionamos qual seria essa práxis 

que tanto se faz referendar. Buscando em Vázquez (2011) uma resposta, 

intentamos para uma práxis reflexiva, ou seja, um sujeito (neste caso, os 

professores) consciente de seu exercício,  

 
 

sua finalidade, sua estrutura, da lei que a rege, assim como das 
possibilidades objetivas de sua emancipação. Trata-se da consciência da 
práxis com seu aspecto subjetivo, implicando consciência das possiblidades 
objetivas de transformação social que pode ser realizada (SILVA, 2019, p. 
42) 

 
 
Essa matriz epistemológica está alicerçada na dialética, tendo como 

posicionamento uma concepção crítica e contra-hegemônica alinhada ao marxismo, 

de maneira que  

 
 

A educação torna-se um instrumento que pode contribuir para a emergência 
de uma nova ordem moral e intelectual que resulte no enfraquecimento da 
filosofia assegurada da dominação de uma classe por outra. Em outras 
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palavras, é fator de transformação social, visto que uma classe social só 
pode impor-se sobre outra acionando seus próprios aparelhos educacionais 
legitimadores de sua hegemonia (SILVEIRA et al., 2014, p. 78). 

 
 
A epistemologia da práxis está alicerçada, portanto, na indissociabilidade 

entre teoria-prática (GUIMARÃES, 2006; SILVA, LIMONTA, 2014). Ademais, a 

reflexão nesta matriz é crítica, o que para Contreras (2012) possibilita a 

transformação da prática, acarretada por uma “tomada de consciência dos valores e 

significados ideológicos implícitos nas atuações de ensino e nas instituições que 

sustentam”. Assim, compreendemos que a distinção entre esta matriz e as demais é 

que não nega a dimensão teórica da formação, deixando claro que teoria e prática 

são interdependentes, pois, como coloca Silva (2013), a prática não consegue dizer 

por si só, fazendo-se urgente uma percepção que seja teórico-crítica para 

problematizá-la. 

Nesse contexto, concordamos com Guimarães (2006, p. 53), para quem  

 
 
é preciso cautela para que a necessidade de voltarmos os olhos de maneira 
diferente para a prática, de vincular - sobre outras bases - teoria e prática, 
não signifique distanciamento, ou, pior ainda, ruptura com a formação 
também acadêmica do professor, como, às vezes, a veemência da 
contraposição das perspectivas de formação referidas deixa transparecer. 

 
 

Dessa forma, podemos dizer que inúmeras vezes os discentes aprendem 

conosco por observação, “mas também elaborando seu próprio modo de ser a partir 

da análise crítica do nosso modo de ser” (PIMENTA; LIMA, 2011, p. 35). Nesse 

sentido, as práticas educativas realizadas pelos formadores são reflexos das 

matrizes epistemológicas. Compreendemos também que são espelho para a prática 

desenvolvida no interior da educação básica, o que configura uma identidade 

docente destes licenciandos em favor de uma lógica, hegemônica ou               

contra-hegemônica. Portanto, como dialogamos em favor de uma educação     

contra-hegemônica, afirmamos que não cabe, neste escopo, as matrizes da 

racionalidade técnica e prática.  

Assim, defendemos que a finalidade da educação é a formação cidadã, a 

qual está alinhada ao exercício de transformação, processo esse que tem início com 

o próprio sujeito, nesse caso os profissionais em formação, para posteriormente 
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desenvolverem uma ação pautada nessa perspectiva. Advogamos pela 

epistemologia da práxis no interior da formação de professores, tendo em vista que 

 
 
o papel das teorias é iluminar e oferecer instrumentos e esquemas para 
análise e investigação que permitam questionar as práticas 
institucionalizadas e as ações dos sujeitos e, ao mesmo tempo, colocar elas 
próprias em questionamento, uma vez que as teorias são explicações 
sempre provisórias da realidade (PIMENTA; LIMA, 2011, p. 43). 

 
 

Todavia, alertamos que não deve haver uma supervalorização da teoria, 

mas constituir-se como um movimento de indissociabilidade entre teoria-prática. 

Nesse viés, Facci (2014, p. 244 apud DUARTE, 2014, p. 219-220) assevera que é 

fundamental que o professor tenha domínio sobre o conteúdo que irá lecionar, tendo 

em conta que 

 
 

se o professor não realiza um constante processo de estudo das teorias 
pedagógicas e dos avanços nas várias ciências, se ele não se apropria 
desses conhecimentos, ele terá grande dificuldade em fazer de seu trabalho 
docente uma atividade que se diferencie do espontaneísmo que caracteriza 
o cotidiano alienado da sociedade capitalista contemporânea. 

 
 

                   Nesse sentido, fica explícito que não basta conhecer e expor os 

conteúdos. O ensinar, nesta perspectiva, pressupõe realizar a mediação 

pedagógica, o que exige do professor outros conhecimentos, tais como da história, 

da finalidade social e política da educação e, ainda, dos métodos e técnicas de 

ensino (SILVA; LIMONTA, 2014), possibilitando o uso adequado desses na 

construção dos processos pedagógicos, visando à aprendizagem. É no ato de 

ensinar que “estas dimensões de ensino se materializam, permitindo ao educando 

apropriar-se e reelaborar o conhecimento, junto com os outros educandos e com o 

professor” (idem, p. 20).  

Nesta perspectiva, concebemos que os docentes se constituem como 

intelectuais defensores de uma concepção de resistência como afirma Silveira et al. 

(2014),  pois tornam-se defensores de uma prática engajada e participativa em prol 

da mudança social. Com isso há uma ressignificação da identidade docente, 

passando o professor a ter a função de “oportunizar construções diversas, de 

maneira crítica, criativa, aberta e autônoma” (idem, p. 81). Para tal, os autores 

referendam a urgente necessidade de uma elaboração reflexiva sobre a formação e 
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o trabalho docente, e de saberes realmente emancipadores, que primem pela 

liberdade e autonomia do sujeito que se forma e suas consequências na prática 

educativa.  

Nesse outro caminho, o de resistência à lógica neoliberal, reconhecemos 

as estreitas fronteiras que moldaram o modo como o conhecimento foi, e ainda é 

historicamente partilhado no contexto universitário, fruto desta ênfase na técnica ou 

prática. Esse modus operandi que reina na academia constitui um obstáculo que 

deve ser superado pelos professores universitários, o que acreditamos ser possível 

mediante os ditames partilhados no decorrer deste capítulo e que dão margem à 

matriz referente à epistemologia da práxis.  

 
 
3.2 O conhecimento docente: conhecimento científico-filosófico-estético 

 
 

Para marcar o início deste tópico é pertinente pensar juntamente com 

Coelho (1996, p. 43), quando defende que 

 
 

o ofício de ensinar não é para aventureiros, é para profissionais, homens e 
mulheres que, além dos conhecimentos na área dos conteúdos específicos 
e da educação, assumem a construção da liberdade e da cidadania do outro 
como condição mesma de realização de sua própria liberdade e cidadania. 

 
 
Nesse trecho, compreendemos que o autor reforça a complexidade do 

ofício de professores, elucidando que, para constituir-se como tal, há necessidade 

de conhecimento dos conteúdos pedagógico e curricular, como afirma Shulman 

(1986), mas não somente, posto que, quando referenda o exercício da libertação, 

evidencia, a nosso ver, que ao sujeito professor cabe uma gama de conhecimentos 

outros. Nesse sentido, tal como exprime Freire (2011) não é possível configurar o 

professor sem os conhecimentos teorizados da disciplina pela qual é responsável, 

nem tampouco limitar-se à prática desses conhecimentos, reforçando ainda a 

importância da ética no processo de ensino desses conhecimentos. 

Portanto, na defesa de uma formação pautada na epistemologia da 

práxis, tal como argumenta Silva (2019) e outros autores, inferimos que, mediante as 

relações imbuídas no trabalho docente, é pertinente e emergente aos professores 

em (re)formação um arsenal de conhecimentos docentes de natureza científica, 
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artística, ética, política e técnica, para os quais a autora chama a atenção ao 

“elevado nível” (p. 40), posto que somente nessa linha será possível “o verdadeiro 

sentido da educação como práxis – ação transformadora sustentada pelo 

conhecimento da realidade que pode superar o imobilismo e fortalecer o sentido 

histórico da ação educativa” (p. 40-41).  

Nesse sentido, estabelecemos uma ruptura com a perspectiva técnica e 

prática, ratificando a formação pela práxis, tomando como eixo de análise da 

formação de professores, tal como Silva (2008), três pilares, sendo eles: trabalho, 

relação teoria-prática e emancipação. Esse olhar, na esperança de ser mais 

acurado, coloca sobre a égide do processo de constituição do ser professor novas e 

oportunas dimensões, que em muito foram e são suprimidas dos espaços 

universitários que buscam a (re)constituição do ser-estar professor, tais como a 

estética, a afetividade e a dimensão ético-política. 

A esse respeito Silva (2019, p. 40) confirma que  

 
 

compreender a relação teoria e prática significa enxergar as dimensões 
política, ética, estética e técnica a respeito do trabalho docente e como 
ocorre a sua configuração no atual momento histórico. Assim, a práxis é 
entendida como ação humana transformadora, prática eivada e nutrida de 
teoria e, por isso, capaz de superar os primeiros estágios do pensamento – 
constatação e compreensão da realidade – para constituir um pensamento 
novo que, ao ser colocado em prática, pode transformar esta realidade 
(VÁZQUEZ, 1968). 

 
 
Ademais, Silva (2019) também argumenta que toda atividade docente é 

composta de uma dimensão técnica, política, estética e moral. Portanto, elucidamos 

três dimensões da competência de se constituir professor, apontadas por Rios 

(2010), quais sejam: a) dimensão técnica; b) dimensão estética e c) dimensão ética 

e política. A competência para Rios (2010, p. 93) é “uma totalidade que abriga em 

seu interior uma pluralidade de propriedades, um conjunto de qualidades de caráter 

positivo, fundadas em um bem comum, na realização dos direitos do coletivo”. 

Mediante as ponderações de Rios (2010) buscamos indicativos para 

evidenciar o que está margeando a formação inicial e, em consequência, o ideário 

(identidade docente) do professorado, ou seja, um conhecimento docente que se 

configura científico, filosófico e artístico. Acreditamos que, por intermédio desse 

apanhado de conhecimentos, o professorado, desde a educação infantil à pós-
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graduação, seja capaz de conceber-se um sujeito em (re)configuração constante 

que atua para o exercício da emancipação. 

Dado essas nuances, consideramos emergente que a Universidade, 

responsável pela formação do professorado, reconheça o quão complexo é a 

formação e os movimentos de trabalho desse sujeito, o que oportuniza o reforço ao 

que acreditamos estar reportando nesta escrita, ou seja, um conhecimento docente 

que se configura plural.  

Acerca da questão Guimarães (2006, p. 18) alude que  

 
 

além do conhecimento seguro da disciplina que ensina, da compreensão e 
de certa segurança para lidar com a mediação do processo ensino-
aprendizagem, das convicções a serem desenvolvidas em relação ao 
caráter ético-valorativo da sua atividade docente, vão se agregando outras 
habilidades afirmadas como necessárias ao desenvolvimento adequado da 
sua atividade profissional. 

 
  
 Desse modo, esperamos que as dimensões elencadas por Rios (2010), 

em consonância com outros autores, consigam dar materialidade ao que 

procuramos colocar em evidência na formação de professores. Reiteramos que 

 
 

técnica, política, ética, estética não são apenas referência de caráter 
conceitual – podemos descobri-las em nossa vivência concreta real, em 
nossa prática. É dessa prática que se deverá partir, fazendo um esforço de 
ver na totalidade, e é a ela que se retornará para, ao ampliar a 
compreensão dos conceitos, torná-la mais consistente e significativa (RIOS, 
2010, p. 93-94). 

 
 
Na dimensão técnica cabe um conjunto de artefatos que indicam 

movimento, como o domínio de habilidades que proporcionam o desempenho de 

uma tarefa. Mas, para o ofício do professorado, o que é tecnicamente fundamental? 

Podemos tecer uma resposta a essa indagação, ao retornar às 

explanações anteriores neste capítulo, quando aludimos que, para constituir-se 

professor, é preciso o domínio do conteúdo da disciplina que ministra, bem como 

conhecimentos sobre planejamento, técnicas de ensino, instrumentos de avaliação 

da aprendizagem entre outros. Esse artefato técnico, que abarca ainda uma 

dimensão pedagógico-didática, é o que oportuniza as bases para que o professor 

universitário mobilize os processos de “ensinagem”.   

Nesse sentido, Alves (2013, p. 123) reforça que 
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[...] a necessidade da formação pedagógica inicial e continuada dos 
docentes do ensino superior para atender aos novos desafios de formação 
profissional, levando em consideração o cenário exposto de crise 
universitária e crise de paradigmas, com vistas a construir na academia 
novas relações de ensino e de aprendizagem, compreendendo o ensino 
enquanto produção de conhecimento e não somente como memorização e 
reprodução. 

 
 
Assim, consideramos que a lógica de ruptura de um ciclo de ensino-

aprendizagem na Universidade, alinhavada a uma lógica pragmática de pura 

reprodução do conhecimento, na maioria dos casos, só será oportunizada com uma 

“formação pedagógica” dos formadores de professores. Dialogamos aqui acerca de 

uma formação que reverbere a dimensão técnica do exercício profissional de forma 

crítico-reflexiva, que coloque o professorado como sujeito do conhecimento integral 

da lógica organizacional da aula, aludindo a um movimento que ocorra mediante 

pesquisa, reflexão crítica, criatividade, afetividade e sensibilidade. 

Nesse viés, Monteiro (2012) expõe que a tarefa árdua dos formadores de 

professores está na compreensão do fenômeno por intermédio da teoria. No caso do 

trabalho docente, o entendimento que buscamos está voltado para a prática 

docente, almejando sempre (re)configurá-la, mediante a teoria e as dinâmicas 

experenciadas. É, pois papel central da teoria dar suporte para esse movimento de 

análise do concreto “para compreenderem os contextos históricos, sociais, culturais, 

organizacionais e de si mesmos como profissionais” (PIMENTA, 2000, p. 92). 

No que concerne à dimensão estética, nessa pesquisa, reafirmamos com 

Rios (2010, p. 96) que não é objetivo  

 
 

[...] aprofundar aqui a noção de estética como se faz no interior de uma 
reflexão sistemática sobre a arte, nem tampouco trabalhar com a ideia de 
uma “educação estética”, tal como é abordada por vários autores. Procuro 
lançar claridade sobre a presença da sensibilidade – e da beleza – como 
elemento constituinte do saber e do fazer docente. 

 
 
Assim, compreendemos que, para a autora, a sensibilidade é um 

elemento que não se restringe ao sensorial, mas a um conjunto de sensações, como 

um movimento de apreender de forma consciente o concreto, o que implica um 

exercício de intelectualidade. “A sensibilidade está relacionada com o potencial 

criador e com a afetividade dos indivíduos, que se desenvolve num contexto 
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determinado” (RIOS, 2010, p. 97). Além disso, podemos dizer que a sensibilidade é 

apreendida ao longo da vida em um processo conflituoso e de muita luta, como 

reitera Osório (2011), e não está limitada à conjuntura da arte, como muitos 

acreditam. Sendo assim, sensibilidade e criatividade estão imbricadas no ato de 

viver, colocando a dimensão estética como uma “dimensão da existência, do agir 

humano” (RIOS, 2010, p. 97).  

Dessa forma, podemos (re)constituir a máxima de que, ao reconfigurar-se 

humano, o sujeito é criador de uma obra de arte, nunca como uma tela em branco, 

mas como um constituinte dotado de história, que é preenchido com a aquisição dos 

códigos culturais (processo de humanização), fruto da relação que desenvolve com 

seus semelhantes. Portanto, é justamente nesse entremear que “como sujeito, [...] 

produz a sua subjetividade” (idem). 

Nessa esteira, ao (re)pensar a (re)construção da identidade profissional 

podemos explicitar que “[...] por sua complexidade, exige que o professor se 

aproprie de sua história pessoal e profissional, o que demanda tempo e elaboração” 

(OSÓRIO, 2011, p. 116). No que tange ao profissional, como já mencionamos, 

encontram-se as questões que envolvem o ideário pedagógico no qual o professor 

se alicerça, o que é um determinante no seu modus operandi de ensinar. 

Então é possível entender que a identidade docente é nutrida pela 

subjetividade, “que é afirmada exatamente na relação com a alteridade, com a 

consideração do outro” (RIOS, 2010, p. 98). No exercício da formação e do trabalho 

docente há a defesa de práticas coletivas, havendo, então, a valorização do outro 

como sujeito que também redimensiona o nosso olhar sobre os objetos. Nessa linha, 

Pereira (1997, p. 142) argumenta que é improvável pensar o elemento subjetividade 

sem pensar a coletividade, já que “a ordem da subjetividade é a ordem do coletivo”.  

Assim, compreendemos que é um movimento de fazer-refazer a 

identidade docente, do pensamento à práxis pedagógica, nas relações com o 

humano, o que reorienta as relações necessárias do ser professor. Tal movimento 

demanda uma contextualização crítica da realidade, que por sua vez apresenta 

desafios e superações, e reitera uma pertença ética e política (crítico-reflexiva) dos 

movimentos de formação, profissionalização e trabalho docente. 

Chegamos, neste ponto, ao que Pereira (1997) denomina estética da 

“professoralidade”, já que também, para o autor, essa dimensão estética é tomada 
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no centro da evidência sobre a subjetividade, a qual se (re)modela no contexto real 

de formação e trabalho docente, na certeza de que  

 
 

não existe qualquer prática que, ao mesmo tempo que suscita outras 
expressões, não suscite também a expressão estética, pois não há prática 
que não se expresse de uma maneira, e essa maneira é a estética 
(BERNARDO; PEREIRA, 1997, p. 124 apud RIOS, 2010, p. 98) 

 
 
Dado as ponderações, concebemos que a constituição do sujeito 

professor pressupõe técnica, criatividade, ética, sensibilidade e posicionamento 

político. “E a docência competente mescla técnica e sensibilidade, orientadas por 

determinados princípios que vamos encontrar num espaço ético-político” (RIOS, 

2010, p. 99-100). 

Dessa maneira, não seria possível pensar a dimensão estética, na 

conjuntura do diálogo proposto, sem explanar sobre o elemento afetividade. Porém, 

antes de adentrarmos a explicação deste componente da identidade docente, é 

importante esclarecer que a afetividade tem sido uma presença silenciosa na 

formação de professores, muito embora essa discussão já seja histórica e há 

diversos pesquisadores no campo educacional (MONTESSORI, 1969; WALLON, 

1971; VYGOTSKY, 1998; DEWEY, 2004) em cujos estudos expuseram argumentos 

que elucidavam a importância da afetividade. 

Em sentido amplo a afetividade se refere “às vivências dos indivíduos e 

às formas de expressão mais complexas e essencialmente humanas” (LEITE, 

TOSSONI, 2016, p. 2). Como referenda Santana, Oliveira-Neto e Shuvartz (2017), a 

afetividade configura-se como chave da constituição do professor, visto que 

aproxima professor-aluno em interação com o contexto de ambos, elevando, assim, 

a significação do objeto com o sujeito que o apreende.  

Além disso, é inegável, pelos estudos de Magalhães (2011a); Sabino 

(2012) e Magalhães e Souza (2014), que a formação de professores tem valorado 

um saber prático, evidenciando sobremaneira a objetividade, o que por sua vez 

secundariza as emoções, já que “sugerem aos sujeitos do processo certa 

neutralidade e indiferença como condição para o correto desempenho profissional” 

(MAGALHÃES; SOUZA, 2014, p. 01). Nesse sentido, apreender os conteúdos 

curriculares tem sido o cerne da dinâmica pedagógica no âmbito da constituição dos 

professores, esquecendo-se de que, enquanto humanos, a afetividade é uma 
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dimensão que nos compõe e que, nas palavras de Sabino (2012), “ainda que 

“abafada” por “couraças”, ela é uma dimensão que está contida [...] no professor-

pessoa, no aluno-pessoa, no diretor-pessoa...”.  

Nessa direção, Magalhães (2011b, p. 166) esclarece que, 

 
 
Apesar de a escola ser um local onde o compromisso maior que se 
estabelece é com o processo de construção de conhecimento, as relações 
afetivas se evidenciam. O trabalho pedagógico implica, necessariamente, 
uma interação entre pessoas, com sentimentos, afetos e sensibilidades. Na 
ação do professor há um processo amplo de mediação que afeta cada 
aluno e aluna individualmente e o grupo, e tende a influenciar a 
aprendizagem destes, marcando decisivamente essas pessoas, bem como 
seus futuros. 

 
 

Sendo assim, concordamos que “a questão da afetividade, em sala de 

aula, é fator incontornável para a qualidade dos vínculos entre os sujeitos-sujeitos e 

entre os sujeitos e os objetos do conhecimento” (MAGALHÃES; SOUZA, 2014, p. 

02). Ademais, consideramos que a dinâmica de aprendizagem é fruto de relações 

afetivas, o que nesse viés configura o sujeito na busca por uma transformação não 

apenas científica, com base no conteúdo, mas também no campo afetivo, o que 

poderá propiciar uma sensibilidade aflorada para as relações escolares, e ainda na 

dinâmica social com a qual o sujeito se depara na sua cotidianidade. 

Assim, cognitivo e afetividade não são aspectos dissociáveis do humano, 

cabendo às instituições universitárias, no encalço de processos que (re)formem o 

sujeito nessa conjuntura no nível da Educação Básica, uma forma de oportunizar as 

dinâmicas educativas para e na “busca pela construção de conhecimentos e saberes 

necessários à formação de identidades individuais e sociais” (SABINO, 2012, p. 

126), que elevem a indissociabilidade entre essas dimensões. Isto é, romper com a 

máxima de que formar professores seja configurar objetos insensíveis, e aludir a 

formação inicial enquanto lócus de valorização e constituição de sujeitos afetivos. 

Sob esse prisma, Freire (2011, p. 26) reitera que “[...] ensinar e aprender 

não pode se dar fora da procura, fora da boniteza e da alegria [...] a educação deve 

ser estética e ética”. Assim, emoção e razão se dão juntas, porque, para o autor, o 

mundo racional está carregado de afetividade. Cabe, portanto, aos profissionais da 

educação um exercício de esperança, sonho e utopia, afinal não podemos trabalhar 

com o concreto social se não o fizermos por meio de desejos, ou seja, sem sermos 

utópicos. 
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Nessa trama de constituição da formação docente, como vimos reiterando 

em diversos momentos desta Tese, direta e indiretamente, cabe a mudança, em 

busca de uma pedagogia da esperança, em vista de processos formativos 

afetuosos, esperançosos, reflexivos e ético-políticos.  

Como professores universitários, é oportuno apreender com Vasconcellos 

(1995, p. 14-15), que, ao nos inserirmos no processo de ensino-aprendizagem, 

colocamo-nos em transformação, e, portanto, “utilizadores de processos 

psicológicos distintos, mas interdependentes, onde a atuação de um afetará a do 

outro”. Ademais,  é mediante este processo de tomada de consciência, desse afetar-

se, que se dará a comunicação, que conseguiremos (re)configurar o conhecimento 

crítico, já que “a formação integral implica propiciar condições para que os sujeitos 

possam desenvolver a razão, a afetividade, a intuição, a imaginação, a sensibilidade 

e o corpo do educando” (MAGALHÃES, 2011a, p. 01). 

Buscando corporificar os ditames que apresentamos, é necessário 

ponderar que, ao exercício da mudança para atuação frente a práxis, caberá, 

portanto: 

 
 
Práticas educativas permeadas por sentimentos de acolhimento, simpatia, 
cooperação, solidariedade, respeito e apreciação, compreensão, aceitação 
e valorização do outro não só marcam o desenvolvimento humano, como 
também a relação do aluno e da aluna com o objeto de conhecimento, a 
qualidade dos vínculos que se estabelecem entre os sujeitos-sujeitos e 
entre os sujeitos e os objetos do conhecimento (MAGALHÃES, 2011b, p. 
167). 

 
 

Desse modo, inferimos que o processo de mudança dos professores é 

complexo e requer uma base teórico-prática imbricada à formação omnilateral, 

buscando marcas e influências de inovação, criatividade e colaboração nos 

movimentos circunscritos na aula. É evidente que são inúmeras as concepções, 

estudos, teorias e perspectivas relacionadas à formação de professores, contudo é 

oportuno “agregar a práxis para fundar uma concepção de formação cidadã e 

integral, o que passa obrigatoriamente por uma base epistemológica crítica e 

dialética” (MAGALHÃES, 2019, p. 69). 
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Nesse sentido, reiteramos que não há apenas um caminho para 

manifestar conhecimentos outros31 na formação, mas uma infinidade deles, devendo 

esses se darem interligados, tal como uma rede de conhecimentos que trabalha a 

favor de um novo processo de “ensinagem”. Entretanto isso se torna de muita 

complexidade, devido aos processos educacionais estarem, em maioria, atrelados à 

lógica do capital que reforça um modelo de ensino tradicional (OLIVEIRA-NETO; 

SANTANA; SHUVARTZ, 2016). 

Por isso, argumentamos com Anastasiou e Alves (2005, p. 14) em defesa 

de uma dinâmica da aula que se configura na interação entre professor-aluno. Na 

contramão do assistir e dar aulas, defendemos um fazer a aula, isto é, tecer juntos a 

dinâmica em busca da aprendizagem. Essa nuance coletiva suscita “novas formas 

de atuação do professor com o aluno sobre o objeto de estudo e a definição, escolha 

e efetivação de estratégias diferenciadas que facilitem esse novo fazer de forma 

pactuada entre os sujeitos do processo” (ALVES, 2013). É assim que o professor 

deve “saber ensinar, e não só ensinar” (SILVA, 2019, p. 93), fazendo valer a 

necessidade uma práxis criativa.  

No encalço da formação de um ideário para emancipação e autonomia do 

professorado, chegamos à última dimensão pontuada por Rios (2010): a dimensão 

ética e política. A autora opta pela abordagem da ética e da política em conjunto, 

visto a intrínseca relação entre ambas. Sobre essa questão Magalhães (2013) afirma 

que  

 
 

a Moral é o par bipolar complementar da Ética, ambas pertencem ao 
mesmo nível epistemológico, cuja função é amalgamar valores à própria 
Ética dos sujeitos e às práticas sociais, associando-se às normas 
estabelecidas. A moral define o significado do que é “bom” e “justo” em 
cada sociedade, mesmo que esses conceitos sofram alterações em cada 
cultura e no interior de uma mesma cultura, nos diferentes momentos 
históricos. 

 
 
Assim, visando apreender o que seja a ética, diferenciamos essa da 

moral, chegando à conclusão de “que ética passa a designar, historicamente, não 

mais o costume, a busca de seu fundamento, dos princípios que o sustentam” 

 
31 Marcamos aqui uma natureza do conhecimento docente para além das dimensões técnica e 

prática. 
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(RIOS, 2010, p. 101), o que leva à elaboração de regras e princípios sociais para 

fazer valer a constante organização da lógica cultural. 

No que tange à ética, Freire (2011, p. 34) sustenta que não é possível 

pensar o humano longe da ética, reforçando que distanciar-se dessa seria um ato de 

transgressão. Há, portanto uma “necessária promoção da ingenuidade à criticidade”, 

o que pressupõe “ética sempre ao lado da estética. Decência e boniteza de mãos 

dadas”, o que segundo o autor contrapõe-se a um treinamento técnico da profissão, 

já que caracterizar a prática pedagógica apenas por este aspecto seria 

“amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu 

caráter formador”. 

No campo da formação de professores as explanações sobre a ética não 

têm ganhado espaço, dificultando a constituição desta dimensão no saber-fazer 

identitário do professorado. Segundo Magalhães (2013, p. 29), o que tem ocorrido é 

uma “insensibilidade e pouco empenho em relação a esse debate”, mesmo que esta 

seja inerente à ação docente, posto que está carregada de um movimento de 

“escolhas e compromissos, ao mesmo tempo em que é guiada por motivos que são 

indiferentes a valores, normas e regras, o que impõe a centralidade de seu caráter 

ético e moral”. 

Assim, o esclarecimento sobre o princípio ético do trabalho docente 

coloca em voga uma “exigência ética que se manifesta para os sujeitos envolvidos 

na e pela educação”, o que será oportunizado pela sensibilidade, um exercício de 

percepção da coletividade em “essência e necessidades” (idem, p. 39). Nesse 

sentido, falamos de uma atividade docente que seja competente, ou seja, de 

qualidade social, como defende Rios (2010, p. 24), repercutindo em uma “ação que 

faz bem e, além de ser eficiente, é boa e bonita. O ofício de ensinar deve ser um 

espaço de entrecruzamento de bem e beleza”. 

No que tange à política vinculada à ética, compreendemos inicialmente 

que, enquanto humanos, não é possível nos despir da natureza política, afinal as 

ações do ser e, nesse caso, da docência também, exigem posicionamento 

consciente, o que faz valer essa dimensão. Ademais, entendemos que não há na 

natureza humana e na prática profissional do professor um exercício de 

neutralidade. Nesse sentido, na docência como práxis, conforme explicita 

Magalhães (2013), é crucial a posição política do professorado, além disso 
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[...] reforça que a docência é prenhe de significado político, social, cultural, 
ideológico, econômico, significado que necessita ser comprometido, 
sobretudo, em função das mudanças atualmente ocorridas na sociedade, 
nas práticas individuais e sociais. 

 
 
É por meio dessa dimensão que, enquanto professores, é possível 

assumir-se ativamente na formação, na profissionalização e no trabalho docente. 

Dessa maneira, a clareza política passa a ser a responsável pela libertação do 

sujeito (idem), um exercício que torna-se possível mediante reflexividade crítica 

sobre a profissionalidade, alocando-a contra a lógica hegemonizada pelo capital, 

que, em um movimento de “desprofissionalização”32, retira da conjuntura docente 

sua identidade, tal como defendemos neste trabalho.  

Assim, percebemos que a dimensão ética e política “favorece o 

questionamento, interroga a finalidade da educação, do trabalho docente, sua 

significação e seu sentido desde sua gênese, articula um compartilhamento 

subjetivo de sentidos e valores definidores do que ensina” (idem, p. 38). É sob esse 

prisma que as atividades desenvolvidas pelos professores poderão ganhar uma 

validação de verdade, como afirma Rios (2010, p. 24), posto ter como fim “um 

trabalho que faz bem”, não somente em sua dimensão técnica e estética, mas 

também ética e política. 

Por fim, vinculado à discussão referendada, salientamos com Rios (2010, 

p. 24) que “tomando como referência as dimensões do trabalho docente aqui 

apresentadas, podemos dizer, na verdade, que no ser do professor (e do aluno que 

ele procura educar) entrecruzam-se sentir, saber e fazer”. Essas relações não se 

dão de forma estanque ou fragmentada, pelo contrário, não é possível desconectá-

las no contexto da ação educativa. 

 

 

 

 
32Alinhado ao neoliberalismo e à reforma do Estado na década de 1990, a formação, a profissionalização e o 
trabalho docente tem se configurado, nessa lógica, em uma ação cada vez menos complexa e desvinculada de 
relações políticas, econômicas e sociais, suscitando um saber-fazer prático, reprodutivista e técnico (SHIROMA; 
EVANGELISTA, 2003). Portanto, tem figurado uma nova concepção de educação, ensino, aprendizagem e 
professor, este último que está imbricado a produtividade. E, assim aludido uma formação de qualidade total, 
que tem visado uma “conformação docente, ou seja, a formação de docentes dóceis e facilmente adaptáveis às 
difíceis condições impostas ao seu trabalho e ao seu reconhecimento profissional. A profissionalização, assim, 
perdeu seu sentido de qualificação, capacitação e formação” (ANES, 2013, p. 93). 
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CAPÍTULO 4 

Projetos Pedagógicos dos Cursos e Planos de Ensino – raízes epistemológicas 

 
 

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) foram analisados buscando 

compreender as raízes epistemológicas que fundamentam a proposta de 

desenvolvimento dos cursos. Como reitera Ferreira (2010, p. 76) 

 
 

o Projeto Pedagógico, enquanto elemento orientador das políticas 
institucionais, retrata a reflexão coletiva dos atores e co-autores envolvidos 
com o processo. A partir da vontade de mudar e das condições concretas 
de mudanças, inicia-se a sinalização da missão ou papel social do projeto, 
oferecendo movimento ao currículo. 

 
 

Dessa maneira, entendemos este documento como um espaço para 

(re)construção, conforme explicita Anastasiou (2006, p. 151) “é uma ação de 

reinventar, fazer de novo e de outra forma”. Ademais, podemos afirmar que o Projeto 

Pedagógico configura-se um espaço de reflexividade que faz ecoar “[...] ideias sobre 

educação superior, sobre a universidade e sua função social, sobre o curso, sobre o 

ensino, sobre a pesquisa e sua relação com o ensino, sobre a extensão e a sua 

relação com o currículo, sobre a relação teoria e prática” (STOCCO, 2005, ps. 97-

98). 

Nesse viés, seguimos com o movimento de compreensão dos PPCs, com 

vista a apreender as raízes epistemológicas que os estruturam, sabedores de que 

representam parte, ou a totalidade, da cultura institucional na Instituição de Ensino 

Superior (IES) investigada. Em seguida, debruçamo-nos sobre a análise dos Planos 

de Ensino (PE) dos professores universitários investigados. 

 
 
4.1 Conhecendo o PPC da IES 1 

 
 

Dedicamos nosso olhar agora ao PPC do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas da IES 1, no qual constatamos inicialmente uma marca de 

natureza coletiva de produção 
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Os cursos de formação de professores estão organizados em torno de um 
Projeto Pedagógico de Curso (PPC) formulado a partir de discussões dos 
sujeitos que vivenciam o curso (discentes, docentes e técnico-
administrativos). Sendo assim, o PPC reúne as concepções acerca da 
formação de professores, seus objetivos e a referência curricular para esta 
formação (PPC-IES 1, 2014, p. 5).  

 
 

Nesse viés, podemos defini-lo como um documento orgânico, fruto de um 

concreto em movimento, que se coloca em um processo constante de avaliações. 

Além disso, consideramos um ponto interessante no documento que é, no que se 

refere à demanda pelo coletivo, a clara a natureza do Núcleo Docente Estruturante 

(NDE) do curso na (re)construção do documento, por meio de pesquisas diversas 

sobre o PPC em vigência          

 
 

Além disso, a escrita deste projeto pautou-se em pesquisas sobre o PPC 
vigente até então (FERREIRA, 2010; BAPTISTA et al., 2011; PARANHOS e 
GUIMARÃES, 2011; MIRANDA et al., 2011; FREITAS et al., 2012; 
GUIMARÃES et al., 2012; MIRANDA et al., 2012; SANTOS et al., 2012; 
PAPALARDO et al., 2012; MURÇA et al., 2013;). 

 
 

Ademais percebemos que, ao longo do tempo, os cursos de Licenciatura 

em Ciências Biológicas vivenciaram um processo de busca pela identidade docente 

como reitera Torres; Carneiro (2014). Assim sendo, marcar esse enfoque no espaço 

da sua proposta curricular é de suma importância, visto que aponta, de forma clara e 

consciente, a urgência de uma formação que se coloque em diálogo, por exemplo, 

com a escola, lócus de atuação deste profissional, o professor. Em relação a essa 

questão, o PPC-IES 1 explicita que 

 
 

[...] para além da discussão sobre a renovação dos componentes 
curriculares da matriz, outros elementos como a realidade educacional 
brasileira, a profissão de professor, a construção da identidade docente e 
sua inserção no mercado de trabalho perpassam a proposta formativa. Ao 
considerar os marcos epistemológicos e conceituais, a Identidade Docente 
ganha destaque nas discussões (PPC-IES 1, 2014, p. 5). 

 
 
No que se refere à distinção entre licenciatura e bacharelado, salientamos 

que o documento explicita a clareza do grupo de professores no que diz respeito à 

docência necessitar de conhecimentos que lhe são próprios/distintos. Nesse sentido, 

Guimarães (2006, p. 18) afirma que “é urgente que as instituições que formam os 
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professores se deem conta da complexidade da formação e da atuação 

consequentes desse profissional”, o que compreendemos somente ser possível com 

a clareza sobre as bases que fundamentam o curso, perpassando pela natureza do 

trabalho docente, como podemos verificar: 

 
 

Pensar a construção da identidade docente na Licenciatura em Ciências 
Biológicas [...] frente ao cenário nacional de desvalorização do professor é 
uma forma de travar o enfrentamento desta realidade desde a formação 
inicial, com vistas à luta da classe pela valorização profissional. Identificar-
se com a profissão passa também por considerar as dificuldades que esta 
possui, vislumbrando as possíveis intervenções para a mudança desta 
realidade. Não faz sentido formar um professor de biologia que não pense o 
seu futuro profissional e as condições para o exercício da profissão (PPC-
IES 1, 2014, p. 7). 

 
 
Além disso o documento deixa claro que apenas a abordagem dos 

conteúdos específicos da Biologia não seria suficiente para a formação do professor. 

 
 

o termo “Biologia” indica as discussões que o professor realizará na 
Educação Básica ao ensinar os conceitos. Contudo, a Biologia por si só, 
não garante a abordagem da dimensão complexa do que é ser professor no 
cenário educacional brasileiro (PPC-IES 1, 2014, p. 7). 
 
[...] compreende-se que formar professores de Biologia é uma atividade 
complexa por natureza. Seria reducionista pensá-la apenas no viés de 
formar um sujeito que tenha um domínio meramente conceitual do 
conhecimento biológico para de alguma forma “aplicá-lo” na Educação 
Básica. Caso o fosse, o professor de Biologia seria um técnico do ensino 
desta ciência. Porém, ensinar Biologia na Educação Básica, demanda 
compreender a natureza do conhecimento biológico (epistemologia da 
ciência); o que ensinar (conteúdos); o papel social da escola (instituição) e 
do ensino (prática pedagógica) e para quem ensinar (sujeitos da 
aprendizagem) (PPC-IES 1, 2014, p. 7). 

 
 

Nesse fragmento podemos perceber a ruptura com uma epistemologia 

técnica, o que nos chama atenção no PPC, pois além de mais uma vez situar o 

posicionamento do curso, reitera que “além do conhecimento seguro da disciplina 

que ensina, da compreensão e de certa segurança para lidar com a mediação do 

processo ensino-aprendizagem, das convicções a serem desenvolvidas em relação 

ao caráter ético-valorativo” (GUIMARÃES, 2018, p. 18), é pertinente à constituição 

do futuro professor dimensões como a estética, a ética e a política. As dimensões 

elucidadas também são perceptíveis no documento na descrição do perfil do curso, 

bem como do perfil e habilidades apresentados para o egresso.  
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Além disso, conforme destaca Selles (2014, p. 17), é “um exercício 

saudável” evitar as dicotomias entre conhecimentos biológicos e pedagógicos na 

(re)elaboração dos cursos, devido à fragilidade no processo de diminuição da ação 

pedagógica em apenas um ou outro desses conhecimentos. Nessa trama, o 

documento aloca o conhecimento biológico como um produto e um produtor social, 

que é carregado de embates históricos, reforçando que apenas a natureza da 

Biologia não seria suficiente ao professor, já que “se sou professor de Biologia, não 

posso me alongar em considerações outras, que devo apenas ensinar Biologia, 

como se o fenômeno vital pudesse ser compreendido fora da trama histórico-social, 

cultural e política” (FREIRE, 2006, p. 78-79).  

Marcando a natureza complexa do ato de ensinar, chegamos ao campo 

educacional, no que tange aos conhecimentos docentes, reportando a lógica de 

aproximação entre os saberes ensinados e o contexto social do alunado. 

 
 

A natureza complexa do fazer docente se configura na indissociabilidade 
entre esses elementos, pois, a exemplo, os conteúdos a serem ensinados 
não se desvinculam do papel posto para a escola e para a sociedade que 
se almeja (PPC-IES 1, 2014, p. 8). 

 
 
Nessa discussão “[...] recolocar a escola na formação, não como um mero 

anexo ou espaço indesejável, é perguntar qual é o compromisso da formação inicial 

com esta instituição” (SELLES, 2014, p. 22). Assim, mediante essa aproximação 

ratificamos o viés político da educação, para em sequência marcar a necessidade de 

um processo de redimensionamento da ação pedagógica dos professores 

universitários que compõem o curso, para a consideração de aspectos sócio-

históricos-culturais, político-normativos, pedagógicos, conceituais e epistemológicos 

na formação. 

 
 

Enfim, o exposto anterior sinaliza a necessidade de mudança no processo 
formativo oferecido pelo curso, uma mudança que considere aspectos 
sócio-históricos-culturais, político-normativos, pedagógicos, conceituais e 
epistemológicos. É nesse contexto de mudança que se situa a presente 
proposta pedagógica do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do 
ICB/UFG (PPC-IES 1, 2014, p. 9). 

 
 
Não diferindo das reflexões anteriores, o PPC apresenta como objetivos 

do curso: 
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3.1 Geral: O Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas tem como 
objetivo formar professores de Biologia/Ciências críticos; competentes nos 
aspectos teórico metodológicos relacionados aos conteúdos biológicos e 
pedagógicos inerentes a sua formação; reflexivo em relação a sua prática 
profissional; conhecedor e questionador da realidade educacional na qual 
atuará. 3.2 Específicos: a) Estimular uma formação ativa e criativa que 
capacite o futuro professor a exercer suas atividades didático-pedagógicas 
com competência entendendo a realidade na qual atua, o sistema 
educacional do país, do estado de Goiás e seu papel político na sociedade; 
b) Proporcionar uma visão histórico-filosófica da construção do pensamento 
e do conhecimento biológico que auxilie a contextualização dos processos 
científicos e de seu ensino na Educação Básica; c) Fornecer os elementos 
teóricos e práticos relacionados as ciências biológicas e as ciências da 
educação proporcionando sólida competência conceitual, que capacite o 
licenciando para trabalhar na formação cientifica dos alunos na Educação 
Básica; d) Ampliar as condições para que o licenciado problematize, 
juntamente com seus alunos da Educação Básica, os conhecimentos 
biológicos na relação com os demais conhecimentos incluindo uma 
perspectiva interdisciplinar (PPC-IES 1, 2014, p. 9). 

 
 
Para o alcance dos objetivos propostos, o documento referenda que o 

curso tem como norte alguns princípios para a formação docente, que são: a) sócio-

histórico; b) epistemológico; e c) pedagógico-conceitual.  

No que diz respeito à estrutura curricular, verificamos o curso está 

organizado em disciplinas de núcleo comum (NC), núcleo específico obrigatório 

(NEO) e núcleo livre (NL), complementados com a carga horária de estágio 

supervisionado e as atividades complementares. A prática como componente 

curricular (PCC) foi distribuída  

 
 

[...] entre disciplinas do NC e NEO (a exceção dos estágios obrigatórios) 
oferecidas pelo Instituto de Ciências Biológicas. Tal distribuição se pautará 
no critério da proporcionalidade em relação à carga horária de cada 
disciplina, ou seja, cada componente curricular proporcionará 16%, de sua 
carga horária total para a PCC. 

 
 
A carga horária total do curso é de 3416 horas, as quais se encontram 

distribuídas no interior das disciplinas em carga horária teórica e prática.  

 
 
4.2 Conhecendo o PPC da IES 2 

 
 
A partir da leitura e análise do PPC-IES 2, verificamos que no documento 

está explicitada a busca pela formação integral do sujeito, que se fundamenta em 
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três eixos: o técnico, o científico e o pedagógico, orientados por uma concepção 

humanista e cristã, tal como evidencia o fragmento a seguir. 

 
 

As práticas de formação [...] e do Departamento de Biologia visam à 
formação integral da pessoa. Essa proposta fundamentando-se nos 
princípios orientadores da formação acadêmico-profissional da UCG e do 
Departamento de Biologia visa ao desenvolvimento omnilateral do 
educando e propõe conciliar os progressos técnico, científico e pedagógico 
com os avanços do conhecimento, orientando-se numa perspectiva 
humanista e cristã (PPC-IES 2, 2007, p. 4). 

 
 

Assim, podemos afirmar que as características do contexto são 

expoentes, fazendo emergir um ideal de formação que muito se aproxima do que foi 

evidenciado, enquanto concepção, no plano de instrução consubstanciado na Ratio 

Studiorum, uma formação humana universal, humanista e cristã, como ressalta 

Veiga (2012). Todavia questionamos, ao buscar as forças que regem a instituição: 

estariam as ações pedagógicas dos docentes orientadas “pelas formas dogmáticas 

de pensamento, contra o pensamento crítico”? (idem, p. 34). 

Centrado em um caráter formal, podemos inferir que a Universidade, e 

nessa conjuntura a formação de professores, abre espaço para a emergência da 

nova pedagogia da hegemonia. Quando “propõe conciliar os progressos técnico, 

científico e pedagógico com os avanços do conhecimento” (PPC-IES 2, p. 4), 

percebemos que faz valer uma dimensão da formação técnica e prática, em 

detrimento da epistemologia da práxis, ou mesmo da escolha da lógica            

contra-hegemônica. Assim, salientamos que o projeto revela contradições e 

mediações dessa prática, pois como é possível formar o homem omnilateral sem um 

debate que seja político, cultural e social? 

Reforçando esse questionamento, também nos chama atenção, na matriz 

curricular do curso, a disciplina “Teologia e Formação de Professores”, ofertada no 

primeiro semestre, em cuja ementa consta 

 
 

Reflexões sobre as relações entre o fenômeno religioso e os desafios da 
formação cultural e social da cidadania no Brasil e na América Latina, tendo 
como ponto de partida a tradição teológica cristã latino-americana e como 
eixos de referências os valores evangélicos (PPC-IES 2, 2007, p. 16). 
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Assim, verificamos que o documento da IES 2 deixa explícito que a 

constituição do humano, e consequentemente do professorado, cabe à dimensão 

religiosa, pois se trata de um fator que contribui para o questionamento e a reflexão 

da formação cultural e social. Dessa forma, estaria denotando uma dimensão, a 

humanista, como constituinte da identidade docente. Nessa perspectiva a verdade 

da formação de professores estaria evidenciada no plano da adaptação, já que, sem 

a valoração ética e política que lhe caberia, o êxito estaria na aplicação eficiente e 

adaptativa das técnicas de ensino no contexto do trabalho docente. 

Entretanto é contundente no documento uma oscilação dialética entre 

fatos e contexto. Percebemos essa questão quando o documento explicita a busca 

“de padrões de qualidade de excelência, em consequência da implantação das 

novas diretrizes curriculares” (PPC-IES 2, 2007, p. 6), neste ponto se referindo à Lei 

9.394/96. Portanto, questionamos se a “qualidade de excelência” explicitada no 

documento seria uma qualidade hegemônica ou uma qualidade social para a 

formação de professores? Sem um exercício de reflexão sobre a questão e a 

insurgência que já pontuamos, podemos apontar que que o curso fala de uma 

qualidade alinhada aos preceitos do neoliberalismo, na contramão de uma qualidade 

social, o que, segundo Soares (2016, p. 12), tem como “base fundamental o acesso 

à educação pública e a formação de sujeitos sociais, autônomos e emancipados”. 

Assim, esse ideal de excelência na formação do professorado repercute 

em um determinado perfil de professor. Segundo Neves (2005, p. 22) 

 
 

 [...] as políticas de formação de professores, a partir de 1995, têm como 
objetivo central ajustar o perfil do professor e da formação docente às 
demandas do ‘novo’ mercado de trabalho, em um período marcado por 
novos padrões de produção, no interior da reestruturação da forma de 
acumulação capitalista. 

 
 
Porém, na análise do PPC-IES 2, percebemos contradições no tópico 

“Objetivos do curso”, em que há nuances de qualidade social, a iniciar com o 

objetivo geral do curso:  

 
Formar professores habilitados na área de Ciências Biológicas, para o 
Ensino Fundamental e Médio, capacitados para compreender o processo 
educativo escolar em suas múltiplas inter-relações: administrativas, 
pedagógicas, éticas, históricas, sociais, econômicas, políticas e culturais, 
para propor procedimentos didático-metodológicos, expressos nas ações e 
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abordagens inclusivas para uma educação com vistas à formação cidadã 
(PPC-IES 2, 2007, p. 8). 

 
 
Ou ainda nos objetivos específicos, tais como: 

 
 

• Desenvolver criticamente as atividades de ensino com vistas à 
compreensão da realidade nacional e regional, propondo ações pertinentes 
a essas realidades;  

• Formar profissionais cientes do seu papel como agentes 
transformadores do ambiente físico e social, aptos para estabelecerem 
relações entre ciência, tecnologia e sociedade; 

• Distinguir a natureza das inter-relações sociais, econômicas, políticas 
e culturais na constituição da realidade da educação escolar brasileira e 
regional, bem como a importância do processo de escolarização na 
formação do cidadão brasileiro, habilitando profissionais capazes de atuar 
em prol da preservação da biodiversidade, considerando as necessidades 
de desenvolvimento inerentes à espécie humana; 

• Compreender os fundamentos das teorias do conhecimento que 
sustentam as propostas metodológicas do processo de ensino-
aprendizagem, para, de forma competente, organizar, coordenar e participar 
de equipes multiprofissionais; 

• Desenvolver ideias inovadoras e ações estratégicas, capazes de 
ampliar e aperfeiçoar sua atuação, mediante inserção qualificada 
socialmente num mercado de trabalho em contínua transformação (PPC-
IES 2, 2007, p. 8-9). 

 
 
Em suma, os objetivos propõem um trabalho docente baseado na relação 

teoria-prática, porém é notório que esse discurso não se sustenta quando, por 

exemplo, é impressa a lógica do mercado de trabalho na contraposição do mundo 

do trabalho, ou a valorização, mais uma vez, da técnica, tal como se lê no seguinte 

objetivo específico: “gerenciar e executar tarefas técnicas nas diferentes áreas do 

conhecimento biológico, no âmbito de sua formação” (PPC-IES 2, 2007, p. 9). 

Quanto ao perfil do egresso, o documento propõe que este deverá estar 

“capacitado a atuar de modo eficiente e engajado na formação humana e geral do 

cidadão, frente às questões e desafios de natureza sociológica, política, 

epistemológica, técnica, éticas e estéticas” (PPC-IES 2, 2007, p. 7). Esse perfil 

ganha materialidade teórica quando o curso reforça as competências, habilidades e 

atitudes dos futuros professores. Nesse ponto, é possível um diálogo com a 

qualidade, já que reforça outros conhecimentos indispensáveis à constituição da 

identidade docente. Porém, questionamos: como formar o professorado para os 

desafios de natureza sociológica, política, epistemológica, técnica, éticas e estéticas 

alinhado a uma postura humanista cristã? 
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(Re)constituir essas dimensões no pensamento e, por conseguinte, no 

trabalho corporificado do futuro professor perpassa a vivência teórico-prática no 

interior da formação. Essa questão nos leva às estratégias de ensino, aprendizagem 

e avaliação explicitadas no âmbito do PPC analisado. Inicialmente, o documento 

sustenta que “o processo ensino-aprendizagem privilegia metodologias ativas, nas 

quais a participação discente é elemento fundamental” (PPC-IES 2, 2007, p. 12), 

sendo que diz abranger, entre outras, as seguintes metodologias de ensino: 

 
 

• aulas expositivas, utilizando diversos recursos audiovisuais; 

• estudos dirigidos, individuais e em grupo, incluindo a realização de 
atividades experimentais; 

• revisão da literatura seguidas de seminários apresentados pelos alunos 
e discussão em sala de aula, facilitada pelo professor e convidados; 

• leitura e discussão de artigos de publicações especializadas; 

• realização e discussão de resultados de ensaios experimentais; 

• debates em torno de temas específicos (PPC-IES 2, 2007, p. 12). 

 
 
Nesse sentido, entendemos que um instrumento de ensino sozinho não 

diz nada sobre o processo de ensino-aprendizagem, já que a “concepção de 

conhecimento prescinde a definição de prática pedagógica”, como reforça Cunha 

(1998, p. 17). Na ruptura de um modelo de transmissão-recepção dos conteúdos é 

condição essa premissa, para que novas tarefas educacionais possam ser 

requeridas, urgindo um espaço de autonomia para os sujeitos do processo de 

ensino-aprendizagem.  

No que concerne à avaliação da aprendizagem, o documento expõe uma 

dinâmica processual dessa ação, quando afirma que 

 
 

a Universidade Católica de Goiás considera que a avaliação deve figurar 
como uma estratégia importante de ensino/aprendizagem. Nesse sentido, 
além de informar sobre o desenvolvimento da aprendizagem no fim do 
processo (função somativa), ela deverá somar-se ao processo de 
ensino/aprendizagem, durante todo o seu desenvolvimento (função 
formativa), e ao diagnóstico de problemas de aprendizagem relacionados ao 
conteúdo programático e/ou em grupos de alunos para os quais seja 
necessário dar mais atenção, realizar retomadas de decisão e 
enfrentamento, além de possibilitar a inserção de estratégias alternativas, 
que visem a mudança no curso das ações sem prejuízo do rigor acadêmico 
(função diagnóstica) (PPC-IES 2, 2007, p. 13). 
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Nessa dinâmica entendemos ser pertinente ao professorado um processo 

de ensino-aprendizagem, e consequentemente uma prática avaliativa, que se 

configure interdependente, afinal a coleta de dados acerca da aprendizagem deve 

ser referência para novos movimentos pedagógicos durante a aula universitária, o 

que é oportunizado por meio de reflexões críticas constantes. 

Seguindo na análise do PPC-IES 2 (2007), consideramos oportuno 

referendar que este “está organizado segundo os componentes curriculares em 

disciplinas de formação geral, disciplinas pedagógicas, disciplinas específicas, 

estágio supervisionado e atividades acadêmico-científico-culturais” (PPC-IES 2, 

2007, p. 7), sendo que,  

 
 

A distribuição da carga horária contempla 1545 horas de abordagem 
teórica, 795 horas de atividade prática, incluindo prática em laboratório e 
420 horas de estágio supervisionado, totalizando 2760 horas (184 créditos), 
além de 200 horas de atividades acadêmico-científico-culturais (PPC-IES 2, 
2007, p. 7). 

 
 

Nessa direção, observamos uma supervalorização da dimensão teórica 

em relação à prática, posto que, para a última, estão incluídas as atividades 

desenvolvidas no laboratório. Na matriz curricular, o percentual maior de créditos 

das disciplinas está nas atividades de preleção33. Há, portanto, uma ideia de 

“continuidade entre teoria e prática”, e não de indissociabilidade como em uma 

perspectiva crítica (SILVA, 2013).  

Ademais, consideramos que talvez fosse pertinente dialogar acerca da 

pouca clareza do curso quanto às bases epistemológicas para pensá-lo, porém, com 

a definição clara do humanismo cristão inerente à fundação desta instituição de 

ensino superior, como um elemento da sua história, não há como fazer esta defesa. 

Fruto de um pluralismo exacerbado, com termos de correntes educacionais críticas e 

pós-críticas, o documento marca o lugar do curso de Licenciatura em CB na lógica 

do capital, que, entre tantos elementos, concebe a educação como mercadoria, 

distanciando formação, profissionalização e trabalho docente de sua função social. 

Nessa linha, Paro (1999, p. 11) argumenta que a educação isenta de suas 

funções no que tange a um “saber crítico a respeito da sociedade do trabalho 

alienado”, forma um sujeito do trabalho que se constitui alienado, o que o coloca 

 
33 O termo preleção é utilizado no PPC-IES 2 para referir-se à carga horária teórica das disciplinas. 
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também como mercadoria (SOARES, 2016). Como sujeito-mercadoria, não é 

possível ao professor um trabalho docente consciente de seus condicionamentos e 

contingenciamentos, oportunizando não a emancipação daquele que aprende, mas 

a manutenção de sua condição de opressão. Nesse sentido, ratificamos aqui um 

processo de ensino-aprendizagem que na sua prática não se configura libertador, 

fundamentando o sujeito alheio às condições sociais que o ferem e o limitam.  

 
 

 
4.3 Os Planos de Ensino em questão 
 
 

O ensino “é o principal meio e fator da educação – ainda que não o único 

– e, por isso, destaca-se como campo principal da instrução e educação” (LIBÂNEO, 

1994, p. 23). Nesse meio acrescentamos a atividade de planejamento, inerente ao 

trabalho docente, constituindo-se como um movimento de pesquisa e reflexão de 

condicionante sem igual para o êxito do processo de ensino-aprendizagem. Na 

Universidade, a ação de planejar é efetivada no plano de ensino (PE), que é um 

“roteiro organizado das unidades didáticas” (idem, p. 232) que compõem o corpo de 

uma disciplina. Assim, é sobre esse documento que nos detemos neste tópico. 

No contexto da IES 2, especificamente as disciplinas Biologia Celular 

(BC), Fisiologia Animal (FA) e Botânica III (B III), esta última tivemos acesso apenas 

ao cronograma da disciplina, podemos inferir que o PE não se apresenta articulado 

a todas as atividades desenvolvidas em sala de aula. Em sua estrutura, apresentam 

identificação da disciplina, ementa, objetivos, conteúdo programático, referências e 

cronograma, no qual, de forma suscinta e estanque, indicam o papel do 

planejamento como uma atividade burocrática, e de pouco significado no cotidiano 

das aulas universitárias. 

O PE da disciplina BC apresenta o seguinte objetivo: “transmitir noções 

sobre a morfofisiologia das estruturas celulares, visando através das aulas teóricas-

práticas observações e caracterizações dos principais componentes celulares” (PE-

BC). Posteriormente, apresenta o conteúdo programático em um tópico denominado 

“aulas práticas”, seguido da distribuição das aulas do semestre, no qual expõe um 

quadro com as datas de aula dentro de cada mês do semestre, e por fim 

bibliografias e cronograma. Ao analisar esse documento, sentimos falta de 
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explanações sobre as metodologias de ensino e os movimentos de avaliação da 

aprendizagem, que são elementos constitutivos desse tipo de plano. 

Com os poucos elementos dispostos, salientamos que nos chamou 

atenção nos objetivos o emprego do verbo “transmitir”, que denota uma prática de 

ensino-aprendizagem tradicional, o que, por sua vez, está alinhado à concepção 

emergente no PPC. Quanto à avaliação, o único momento em que é possível inferir 

acerca de alguma estratégia de ensino empregada se dá na análise do cronograma, 

pois, em algumas aulas, verificamos a pretensão de realizar estudos dirigidos, ou 

ainda quando menciona a devolução da avaliação mediante sua correção com a 

turma. Estes últimos pontos revelam, de forma incipiente, a preocupação do docente 

com a aprendizagem dos conceitos da disciplina, porém são insuficientes para inferir 

uma postura que lhe seja para além da transmissão-recepção de conteúdo. 

No PE da disciplina de FA, destacamos os objetivos, que se encontram 

estruturados da seguinte forma:  

 
 
Geral 
➢ Compreender com profundidade a importância dos fatores físicos e 
químicos responsáveis pela origem, desenvolvimento e continuação da 
vida.   
➢ Propiciar aos alunos condições para que possam fazer a comparação 
do funcionamento dos sistemas biológicos entre os diferentes grupos 
deaniais, na escala zoológica. 
Específicos 
➢ Conhecer os aspectos fundamentais da fisiologia dos sistemas 
nervoso, endócrino, muscular, circulatório, respiratório, digestório e excretor 
humano e compará-los com os sistemas dos outros animais. 
➢ Reconhecer a influência da fisiologia nos processos da evolução 
animal e a ocupação do ambiente. 
➢ Fornecer os conhecimentos e criar habilidades de síntese, pesquisa e 
criticidade (PE-FA). 

 
  

Ao analisar o emprego dos verbos, percebemos uma indicação mais 

compreensiva, porém não é possível a percepção de movimentos que remetam, por 

exemplo, a um processo de explanação dos conceitos fisiológicos a partir de uma 

abordagem histórica e filosófica, o que acreditamos que poderia ampliar e 

contextualizar esses conceitos. Assim, compreendemos que a elucidação pura e 

simples dos conceitos, sem contextualização lógico-histórica, favorece uma 

aprendizagem que coloca a ciência como acrítica, a-histórica e enciclopédica, 

evidenciando, como referenda Mattews (1995, p. 165), um “mar de falta de 
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significação”. Assim, defendemos o emprego de uma lógica, nas aulas universitárias, 

pautada na apropriação dos conhecimentos de maneira crítica, aberta e autônoma, 

posto que somente desta forma será possível a (re)construção reflexiva de saberes 

emancipatórios. 

Nessa direção, como sujeitos que se dedicam ao campo da Biologia 

 
 

[...] não somos recitadores de palavras exóticas, pois que não se aprende 
outra língua decorando glossários, tampouco somos formadores ou 
arregimentadores de cientistas do futuro [...]. É como contadores de 
histórias que gosto de nos falar, verdadeiros encantadores pela palavra, 
nossa principal ferramenta de trabalho (CHAVES, 2013, p. 81). 

 
 
Portanto, consideramos que se faz necessário aproximar a ciência do 

mundo onde ela é praticada. Em outras palavras, trata-se de uma ação que 

perpassa a formação de professores de Ciências/Biologia para alcançar essa 

mesma lógica no ensino da educação básica, isto é, trata-se da urgência de uma 

prática contextualizada.  

Nos demais elementos do PE da disciplina de FA, conteúdo programático 

e cronograma, não foi possível percebermos a articulação desses com os objetivos 

delineados.  

No contexto da disciplina de B III, o professor disponibilizou apenas o 

cronograma, o que reforça o evidenciado nos demais PE, ou seja, uma 

supervalorização da organização estrutural da disciplina. Dessa maneira, 

percebemos que os PEs traduzem uma concepção coerente com a epistemologia 

técnica no modo de planejar e organizar a aula, atrelando o rigor metodológico, a 

objetividade e a neutralidade como parte da prática pedagógica. Portanto, 

evidenciamos, por meio das proposições de Silva (2019), que a preocupação do 

professorado encontra-se muito mais na sua performance e menos  nas dinâmicas 

de aprendizagem (de si e do outro), todavia se esquecem de que “a tríade formador, 

formando e conhecimento se faz mediante uma relação dialética, sendo esta uma 

característica necessária à realização da práxis” (p. 44). 

Nessa conjuntura, podemos argumentar que há por parte desses 

professores uma separação entre sujeito e objeto, o que é cunhado por uma 

vertente positivista de educação, levando ao distanciamento entre teoria e prática 

(SILVA, 2013) no contexto da aula. Assim, podemos dizer que a integração (sujeito-
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objeto) não é eixo estruturante destes PE, denotando um conhecimento muito pouco 

contextualizado com o fazer da profissão docente, e muito mais com as dinâmicas 

de produção científica pura. Diante do exposto, acreditamos/defendemos que o 

exercício de consciência crítica, no que tange à relação sujeito-objeto, constituiria 

um marco que oportunizaria a articulação teoria-prática, conduzindo à práxis.  

Já no âmbito da IES 1, os PE se estruturam da seguinte forma: 

identificação da disciplina; ementa; objetivos; conteúdo; metodologia; processos e 

critérios de avaliação; cronograma e bibliografia. Destacamos que na disciplina de 

Anatomia Vegetal não tivemos acesso ao PE nem mesmo ao cronograma. Por essa 

razão não procedemos a análise. 

No PE da disciplina de Psicologia da Educação I (PE I) encontramos 

objetivos compreensivos, que em muito apresentam de forma ampla as relações da 

área de psicologia com o universo dos processos de ensino-aprendizagem, tal como 

disposto a seguir: 

 
 

Objetivo Geral 
Compreender a emergência da ciência psicológica e sua relação com a 
educação, analisando as contribuições e implicações das abordagens 
comportamental e psicanalítica para os processos analíticos; 
Objetivos específicos 
1. Compreender a Psicologia como ciência: pressupostos 
epistemológicos, históricos, teóricos e metodológicos; 
2. Discutir a Psicologia da Educação como disciplina constituída no 
âmbito da relação Psicologia e Educação; 
3. Conhecer algumas abordagens da psicologia que mais influenciaram 
a educação: comportamental e psicanalítica; 
4. Discutir a relação entre os processos de desenvolvimento da 
aprendizagem na perspectiva dos diferentes enfoques teóricos, enfatizando 
as suas implicações educacionais; 
5. Analisar criticamente as implicações e contribuições da psicologia em 
sua relação com a educação, com ênfase na área de formação do curso 
(PE-PE I). 

 
 

Quanto à metodologia, o plano de ensino explicita que “[...] poderá 

compreender aulas expositivas dialogadas; trabalhos em grupo e/ou individuais; 

seminários; trabalho de campo; leitura orientada; debates e discussões de artigos, 

livros e filmes; outros” (PE-PE I). No que tange aos processos de avaliação, 

apresenta como instrumentos de coleta de dados a prova, trabalhos individuais e/ou 

em grupos e seminários, sendo que a docente enfatiza neste tópico que irá 

“considerar o domínio do conteúdo ministrado, a capacidade de análise e de síntese, 

e o compromisso efetivo do aluno no processo de ensino-aprendizagem” (PE-PE I). 
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Assim, consideramos que é perceptível o conhecimento da docente sobre 

formas distintas de pensar a aula, bem como sobre o planejamento enquanto uma 

atividade de reflexão que demanda modificações no seu desenvolvimento, fruto das 

novas e oportunas mudanças advindas do contexto, quando elucida em uma 

observação que “esse plano de ensino poderá sofrer modificações, particularmente, 

no item bibliografia básica, em decorrência das especificidades da turma”. 

Ressaltamos neste PE o olhar singular que a docente apresenta sobre a turma. 

Já no PE da disciplina de Sistemática de Criptógamos (SC) nos 

deparamos com os seguintes objetivos:  

 
 

Geral: Fornecer o conhecimento básico sobre a morfologia, biologia e 
tendências evolutivas dos criptógamos, proporcionando aos discentes a 
capacidade de diferenciar os principais grupos de organismos 
fotossintetizantes (algas, briófitas e plantas vasculares sem sementes), por 
meio da caracterização e enquadramento taxonômico e filogenético. Além 
disso, é de interesse apresentar as ferramentas para a condução de 
pesquisas científicas com criptógamos, bem como fornecer recursos para a 
construção de recursos didáticos para o ensino dos criptógamos no ensino 
de ciências e biologia.   
Específicos: •Relacionar os principais norteadores da Sistemática de 
Criptógamos, a importância taxonômica, filogenética e ecológica dos 
organismos, bem como os métodos utilizados para a condução de estudos 
nesta área do conhecimento; • Relacionar as características dos organismos 
procariontes e eucariontes; • Compreender o processo evolutivo dos 
Criptógamos com base nos caracteres reprodutivos e vegetativos; • 
Distinguir as principais características dos procariontes por meio do estudo 
das cianobactérias, sua classificação taxonômica e filogenética; • 
Reconhecer os diferentes processos de endossimbiose que originaram os 
diferentes tipos de cloroplastos e as linhas filogenéticas dos principais 
grupos de criptógamos eucarióticos fotossintetizantes; • Diferenciar as 
principais características dos criptógamos originários de endossimbiose 
primária pertencentes a Biliphyta (Glaucophyta e Rhodophyta) e  
Viridiplantae (Chlorophyta, Charophyta, Antocerophyta, Bryophyta, 
Marchantiophyta, e Tracheophyta), sua classificação taxonômica e 
filogenética; • Diferenciar as principais características dos criptógamos 
originários de endossimbiose secundária pertencentes a Euglenophyta, 
Cryptophyta e Ochrophyta (Phaeophyceae, Coscinodiscophytina e 
Bacillariophytina), sua classificação taxonômica e filogenética; • Diferenciar 
as principais características dos criptógamos originários de endossimbiose 
terciária pertencentes a Miozoa (Dinophyceae), sua classificação 
taxonômica e filogenética; • Diferenciar as principais características 
relacionados ao habitat, estrutura e reprodução das briófitas pertencentes 
aos grupos Marchantiophyta, Bryophyta e Anthocerotophyta, bem como sua 
classificação taxonômica e filogenética; • Diferenciar as principais 
características relacionadas ao habitat, estrutura e reprodução das plantas 
vasculares sem sementes pertencentes aos grupos Lycopodiopsida e 
Polypodiopsida, bem como sua classificação taxonômica e filogenética; • 
Aplicar o conteúdo de criptógamos na pesquisa científica bem como no 
ensino de ciências e biologia (PE-SC). 
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Mediante esses objetivos, inferimos que a preocupação da docente 

parece ser com a elucidação de todos os pontos da ementa da disciplina, na busca 

de relações entre o ensino e a pesquisa. Ademais, consideramos que a 

argumentação sobre o desenvolvimento científico da área demonstra que a docente 

está atualizada com a produção do seu campo de estudos, o que, embora ainda 

muito timidamente, indica outro movimento sobre a aula. Ressaltamos que este PE 

foi o único a explicitar a relação entre a disciplina e o ensino de ciências e biologia, 

embora esteja expresso com o verbo “aplicar”, denotando uma postura técnica de 

ensino. 

É inegável que os escritos no PE, embora no campo da prescrição, abrem 

janelas para aproximações entre os conteúdos específicos e pedagógicos, e ainda 

sobre as relações entre teoria-prática, na certeza de que os professores 

universitários e os sujeitos em formação compreendam que “como pessoas da 

docência, mais do que seres da Ciência, é o campo da educação que preside nossa 

profissão” (CHAVES, 2013, p. 80). Somos professores, portanto, consideramos que 

é preciso dialogar no campo da práxis com as dimensões técnica, estética, ética e 

política, “não advogamos uma única cultura”, ou seja, “não habitamos o tempo 

inteiro a casa da Ciência” (idem). Assim, tornam-se urgentes as relações com outros 

campos do saber no processo de ensino-aprendizagem, que só será possível se 

houver uma formação inicial que se configure rumo à transformação. 

Outro posicionamento da docente, presente nos objetivos, parece se 

fechar para uma perspectiva educacional que rompa com o tradicional, quando 

elucida que “o conteúdo da disciplina será ministrado através de aulas teóricas e 

práticas. As aulas teóricas serão expositivas dialogadas, visando garantir o 

aprendizado de conceitos que permitam subsidiar o desenvolvimento do senso 

crítico, da pesquisa e do ensino” (PE-SC). Assim, o resultado esperado dos 

movimentos que serão delineados é o senso crítico, mas, sem formação 

pedagógica, pouco reitera uma aula que consiga considerar o aluno como sujeito 

ativo do processo. 

Ainda no PE-SC, verificamos que o processo avaliativo da disciplina é 

composto por avaliações que a docente denomina teórico-práticas, relatórios de 

atividades práticas e a confecção de recursos didáticos, todos esses com a mesma 

pontuação, o que sinaliza para a não valorização de uma ou de outra dimensão da 

disciplina. Por fim, pontuamos que os indicativos da docente, embora ainda pouco 
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expressivos e com algumas contradições no conjunto do seu PE, demonstram estar 

em busca de outro movimento de ensino para suas aulas. 

Por fim, analisamos o PE da disciplina de Taxonomia de Fungos (TF), 

cujos objetivos propostos são: 

 
 

Geral 

• Ao final da disciplina espera-se que os alunos saibam reconhecer os 
principais grupos de fungos e pseudo-fungos, o posicionamento em 
Clados, reinos, divisões e classes em Eucariota, as interrelações 
filogenéticas e ecológicas que participam do processo evolutivo. 

Específicos 

• Caracterizar os organismos eucariontes absorsores (fungos e pseudo-
fungos); 

• Reconhecer as principais Divisões do Reino Fungi; 

• Conhecer a ecologia dos diferentes grupos de eucariontes absorsores; 

• Avaliar as adaptações cito-morfológicas, reprodutivas, evolutivas de cada 
grupo estudado; 

• Identificar as adaptações e funções ambientais; 

• Reconhecer em trabalho de campo os principais grupos (PE-TF). 

 
 
Em linhas gerais, podemos afirmar que os objetivos são meramente 

técnicos, dão conta da especificidade da disciplina, porém pouco reiteram um 

processo de aproximação com uma sistemática e taxonomia contemporânea, fruto 

de novas pesquisas e intervenções neste campo de pesquisa, a micologia34.  

Acerca das metodologias de ensino adotadas, percebemos que a docente 

dispõe de um apanhado delas, entre as quais estão aula expositiva dialogada; 

estudo de texto; lista de discussão por meios informatizados; grupo de verbalização 

e grupo de observação (GV/GO); seminário; estudo de caso; ensino com pesquisa e 

desenvolvimento de experimentos voltados para o ensino de fungos. Porém, sem 

uma explanação sobre as estratégias, demonstrando como se apresentam no 

decorrer da disciplina, assim, parece mais um ajuntamento dessas para cumprir um 

elemento do plano do que o reflexo que será desenvolvido nas aulas. Quanto aos 

instrumentos avaliativos, segue a mesma sistemática, já que a docente apenas os 

apresenta, sendo eles: prova teórica e prática; avaliações de experimentos; 

seminários e o que denomina atividades de pesquisa voltadas para o ensino. 

Dado o exposto, podemos concluir que as dinâmicas do pensar a aula 

são próximas nas duas instituições, todavia percebemos um pouco mais de avanços 

na IES 1, por marcar um fazer da aula que se fundamenta na natureza entre 

 
34 A micologia é a ciência que se dedica ao estudo dos fungos. 
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conteúdo-forma. Com isso, fica mais claro o objetivo da compreensão de conceitos 

do campo disciplinar, evidenciando um caminhar metodologicamente por novos 

rumos, que não apenas uma dinâmica simplesmente técnica. Por termos clareza de  

que a formação não se esgota na “técnica, mas alcançará o terreno prático e as 

concepções pelas quais se estabelece a ação docente” (IMBERNÓN, 2011, p. 51) é 

que consideramos imprescindível a formação permanente dos professores 

universitários, principalmente, quanto aos conhecimentos pedagógicos, com vista à 

construção de um pensar/fazer universitário da e para a práxis. 
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Capítulo 5 

Marcas epistemológicas da aula dos professores universitários no curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas 

 
 

Mediante as incursões que se deteve este trabalho, dedica-se agora 

sobre os dados obtidos na imersão do pesquisador nos contextos investigados. 

Assim, é objetivo deste capítulo um diálogo entre os processos de reflexão teórica 

com a realidade na busca pelo concreto pensando. Nessa via,  Frigotto (2018, p. 81) 

reitera “que o conhecimento efetivamente se dá na e pela práxis”, quer seja um 

movimento do conhecimento em duas perspectivas: a teórica e a ação, o que será 

exposto nas reflexões que se seguem. 

As vozes dos professores universitários participantes da pesquisa serão 

objeto de análise, na busca pelas marcas epistemológicas expressas no discurso e 

na prática pedagógica dos mesmos. Assim, tem-se clareza de que o discurso (dos 

sujeitos professores) “é um complexo processo de constituição de sujeitos e 

produção de sentidos, ambos afetados pela história” (RAMOS; SALVI, 2009, p. 5). 

Posto que, enquanto sujeitos sócio-históricos “somos sempre homem-massa ou 

homens coletivos”, que “pela própria concepção de mundo pertencemos sempre a 

um determinado grupo, precisamente o de todos os elementos sociais que partilham 

de um mesmo modo de pensar” (GRAMSCI, 1978, p. 18), o que leva pelo discurso 

dos professores investigados ser possível apreender a lógica hegemonizada pelo 

professorado (grupo) que compõe os cursos foco de investigação. 

Cabe deixar claro neste momento que, mediante a Análise do Discurso, 

não se busca desvelar o que possa estar oculto, mas apreender a conjuntura 

múltipla de forças que tem atuado sobre esses sujeitos, professores universitários do 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Busca-se como tal “a crítica e o 

conhecimento crítico para uma prática que altere e transforme a realidade anterior 

no plano do conhecimento e no plano histórico-social” (FRIGOTTO, 2018, p. 81). 

É com esses ditames que inicialmente evidenciaremos esforços para 

traçar o perfil dos professores universitários que participaram da pesquisa. Por fim, 

as categorias de análise serão explanadas, mediante as relações entre totalidade, 

trabalho, historicidade, contradição e práxis.  

 



123 
 

 
5.1 Perfil formativo: os professores universitários em evidência 

 
 

Delinear o perfil formativo dos professores universitários participantes da 

pesquisa é de suma importância, posto que revela as raízes que constituem o 

trabalho docente destes no interior dos cursos. Assim, ao responder o 

questionamento: qual a trajetória formativa dos professores universitários do curso 

de Licenciatura em Ciências Biológicas da IES 1 e IES 2, chegaremos as questões 

do percurso formativo desses sujeitos, reveladoras de suas concepções 

epistemológicas.  

A esse respeito, Queiroz (2013, p. 71) reforça que “discutir a formação do 

professor universitário se justifica pela necessidade histórica de se elevar a 

qualidade da educação diante de tantas demandas”. A autora, assevera que a 

formação do professor que atua no ensino superior é condição para um movimento 

de trabalho docente que se constitua na contra hegemonia, pois somente nesse 

ensejo conseguirá “enfrentar as contradições geradas pela racionalidade produtiva, 

competitiva e consumista; as interpelações do capital; as alterações e 

desenvolvimentos no campo da ciência [...]” (QUEIROZ, 2013, p. 71), entre outros. 

Assim, reveladores desta caracterização (perfil) os professores 

universitários participantes do estudo são em maioria do sexo feminino, quatro 

professoras e três professores (Tabela 4). A idade média dos docentes é de 47 

anos. Esses dados em primeira instância diferem do perfil divulgado pelo Inep/MEC 

(2014), que declara ser o professor do ensino superior majoritariamente do sexo 

masculino, porém se aproxima quando apresenta a mesma idade média desses 

sujeitos. No quesito idade chama atenção D2 e D3 da IES 1, que se caracterizam 

como jovens doutores, professores-pesquisadores de Universidades Públicas, em 

fase de construção de sua vida pessoal e profissional. 
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Tabela 4- Sexo e idade dos professores universitários participantes da pesquisa. 

Professores 

universitários 

Sexo Idade 

D1-IES 1 Feminino 41 anos 

D2-IES 1 Feminino 33 anos 

D3-IES 1 Masculino 31 anos 

D4-IES 1 Feminino 58 anos 

D1-IES 2 Masculino 47 anos 

D2-IES 2 Feminino 53 anos 

D3-IES 2 Masculino 68 anos 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

 

As mulheres há muito tempo tem sido a maioria a ingressar e concluir os 

cursos no ensino superior, porém são ainda minora no exercício da docência neste 

espaço (BACKES; THOMAZ; SILVA, 2016). Nesse sentido, embora pouco 

significativa, é importante ressaltar que quatro, do total de sete sujeitos da pesquisa, 

como apresentado na tabela 4, são do sexo feminino, um dado que revela uma 

mudança oportuna e necessária no cenário universitário. Como reitera Chassot 

(2017), não apenas o universo da ciência, mas a quase totalidade da produção 

acadêmica é realizada por homens, uma explicação que está imbricada a história 

social de homens e mulheres que ao longo dos tempos tem propagado um discurso 

sexista, machista e classista, que tenta impor a mulher um lugar de desprestigio na 

sociedade. Assim, é urgente arguir que a ciência não é masculina, e, portanto 

precisamos romper com esses ditames que tem se hegemonizado.  

As mulheres participantes desta pesquisa, com certeza, ao longo de seu 

processo formativo e ingresso no magistério superior, romperam muitas barreiras, o 

que impacta a conjuntura pessoal e profissional das mesmas. E ainda, as torna 

exemplo para mulheres e homens que desejam se constituir professores na 

contradição, tendo que estarem neste espaço constitui-se ato político.  

Cabe considerar, ainda, a discrepância de idade entre os sujeitos da 

investigação, o que denota a abertura nos últimos anos, frente novas políticas para 

Educação, para o ingresso de professores no Ensino Superior. Porém, a luta nunca 

está ganha e como professores-pesquisadores devemos estar sempre atentos aos 
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movimentos que tentam cercear, de modo a sucatear, a Universidade pública 

brasileira, o que impacta a contratação de novos profissionais.  

A tabela 5, a seguir, exibe a área de formação inicial e continuada dos 

professores universitários. Observamos que em sua totalidade possuem formação 

inicial no campo em que atuam, Ciências Biológicas e Psicologia, com cursos de 

Pós-graduação inteiramente ligados à área de conhecimentos biológicos. O fato de a 

maioria ter cursado licenciatura, tal como constatado na pesquisa de Miranda, Rosa, 

Guimarães (2018, p. 32), é no mínimo intrigante, haja vista que a licenciatura 

“promove e requer discussões voltadas ao ensino e à aprendizagem de 

Ciências/Biologia, além de outras, relacionadas às políticas públicas, ao currículo 

escolar e à avaliação, que se distinguem daquelas realizadas no curso de 

Bacharelado [...]”, sendo que esse último apresenta como foco a formação do 

pesquisador. 
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Tabela 5- Formação inicial e continuada dos professores universitários participantes 

da pesquisa. 

Professores 

universitários 

Formação Inicial Formação 

Continuada* 

Disciplinas 

que atuam 

D1-IES 1 Psicologia Psicologia do 

Desenvolvimento 

Humano (D) 

Psicologia da 

Educação 

D2-IES 1 Ciências Biológicas 

(Licenciatura) 

Ecologia de 

Ambientes Aquáticos 

Continentais (D) 

Sistemática de 

Criptógamos 

D3-IES 1 Ciências Biológicas 

(Licenciatura) 

Biologia Vegetal (D) Anatomia 

Vegetal 

D4-IES 1 Ciências Biológicas 

(Bacharelado e 

Licenciatura) 

Ciências 

(Área de 

concentração: 

Botânica) (D) 

Taxonomia e 

Ecologia de 

Fungos 

D1- IES 2 Ciências Biológicas 

(Bacharelado) 

Biologia Geral (M) Biologia 

Celular 

D2-IES 2 Ciências Biológicas 

(Bacharelado e 

Licenciatura) 

Genética (M) Fisiologia 

Animal 

D3-IES 2 História Natural Fundamentos da 

Educação (M) 

Botânica III 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
*Empregou-se a letra M para se referir a formação continuada em nível de Mestrado 

e a letra D para o nível de Doutorado. 

 
 
Ao observar a tabela 5 chama atenção a formação de D3-IES 2, pois o 

professor, Mestre em Fundamentos da Educação, é responsável pela disciplina de 

Botânica III, que não apresenta ligação direta com a sua formação. Inicialmente, 

espera-se que essa formação tenha colocado o docente a frente dos colegas que 

apresentam uma formação dedicada, no geral, as áreas específicas da biologia, 

porém cabe reiterar que a formação específica tornaria o docente a par do 
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conhecimento lógico-histórico na área, o que contribuiria para o processo de ensino-

aprendizagem. Indagado sobre a questão o professor argumentou: 

 
 

Pois é, a Botânica desde que eu era aluno... um interesse particular, não 
tenho formação em Botânica, não me pergunte onde que eu aprendi, minha 
formação todinha em educação e todas as especializações, mestrado e 
doutorado eu trabalhei com avaliação, então as temáticas dos trabalhos 
todos para finalizar tudo em avaliação (D3-IES 2). 

 
 
Percebe-se, para tanto, que a aproximação do professor com a botânica 

advém de um interesse e estudo pessoal, considerando sua graduação, e que na 

pós-graduação dedicou-se aos estudos no campo da avaliação da aprendizagem. 

Se considerar a constituição da identidade docente do professor da educação 

superior cabe inferir que este deve apresentar um desenvolvimento pessoal, 

profissional e institucional, o que em diferentes âmbitos incluiu uma formação 

especializada, caminhando o docente na contramão desta disposição. 

Nesse sentido, Cunha (2006, p. 258) reitera que “a formação do professor 

universitário tem sido entendida por força da tradição e ratificada pela legislação, 

como atinente quase que exclusivamente aos saberes do conteúdo de ensino”. 

Assim, sabedores de que os cursos do campo específico, tal como os realizados 

pelos professores participantes da investigação, supervalorizam a pesquisa esses 

tem adentrado aos cursos de formação, e aqui reitera-se a formação de professores, 

com uma lacuna na formação. Afinal, constituem-se no contexto de trabalho, em 

primeira instância, professores universitários, e não apenas pesquisadores como 

muitos acreditam, o que leva a prerrogativa da necessidade de dominarem 

conhecimentos do campo da Didática, para instituírem de forma crítico-reflexiva suas 

atividades de ensino, e não serem apenas repetidores técnicos de modelos que já 

vivenciaram. 

Neste ponto, pode-se questionar o que levou esses professores a 

formação inicial, em suma ao curso de CB, os discursos revelam que:  

 
  



128 
 

 
Não tem um motivo assim, por que eu morava na minha cidade e abriu, na 
época, abriu uma universidade lá na minha cidade e aí era uma das 
primeiras turmas, e como na época se meu pai não tinha condições de eu ir 
estudar fora e ele gostaria que eu estudasse ele falou: “Ah faz o vestibular 
aqui.”, aí eu falei “Tem esse curso de Ciências Biológicas”. Aí eu fui, me 
inscrevi, fiz e passei e o curso era licenciatura em Ciências Biológicas, não 
é por que assim eu escolhi que queria fazer licenciatura, foi algo que... 
fiz o vestibular e passei e fui fazer, e aí eu gostei do curso. E aí eu 
sempre assim, eu gostava, eu gosto de dar aula e acabei gostando do curso 
[...] (Grifo nosso) (D2-IES 1). 
 
Então, isso foi uma coisa que eu tive que pensar muito por que lá na UFMG 
você não escolhe, não tem o curso separado, você faz ênfases, e chega um 
determinado momento do curso que você tem que decidir se você vai cursar 
as disciplinas da licenciatura ou do bacharelado [...]. Então eu fiquei naquela 
dúvida, e aí eu fui conversar com a Rosi, a Rosi era a coordenadora do 
curso de Biologia, então eu tinha uma proximidade com ela e tinha uma 
facilidade de conversar, e ela foi me esclarecendo, nunca me direcionou 
não, mas foi me esclarecendo. E eu percebi que, na verdade, que também é 
uma das coisas que eu conversei com essa turma, que a licenciatura não 
te limita a dar aula no ensino básico, a licenciatura é um perfil de 
formação profissional que vai lidar com o ensino, não importa qual nível. E 
aí eu percebi que ao fazer a licenciatura eu teria mais opções do que com 
o bacharelado, em termos formativos mesmo, por que eu teria uma 
vivência de ensino, de didática, de psicologia da educação de etc. que 
eu não teria no bacharelado e aquelas competências que eu adquiriria no 
bacharelado eu já estava tendo pela vivência de laboratório no estágio. 
Então eu já lia, eu já escrevia trabalhos, eu já me interessava... então 
eventualmente eu já tinha uma disciplina de interesse da área de Botânica, 
eu pegava essas disciplinas e escolhi a licenciatura por essa questão do 
ensino, eu achava que era importante em termos de formação ter essa... eu 
achei que eu me tornaria um profissional mais plural vamos dizer assim, por 
que nesse ponto o bacharelado é um pouco mais limitado (Grifo nosso) (D3-
IES 1). 
 
Assim, inicialmente a questão de trabalho mesmo, de trabalhar, tinha que 
trabalhar e seria uma expectativa de conseguir ali dar aula, seria a 
primeira entrada no mercado de trabalho seria dar aula, inicialmente ali, 
isso então antes de terminar a graduação foi a forma que abriu mais 
facilmente ali foi ministrar aula (Grifo nosso) (D1-IES 2). 
 
Eu sempre gostei do magistério, sempre amei, sempre gostei de dar aula, 
antes de começar o curso superior eu já lecionava na escola. [...] Eu não 
tinha 18 anos, nem podia assinar carteira. Então sempre a sala de aula pra 
mim, sempre foi meu fascínio, tanto que agora em janeiro próximo eu faço 
50 anos de magistério, de carteira assinada (Grifo nosso) (D3-IES 2). 

 
 

Em consonância com seus discursos, os determinantes que levaram os 

professores a escolherem o curso de licenciatura estão atrelados as dinâmicas de 

empregabilidade e a familiaridade com o “ser-estar” professor, como reporta D3-IES 

2 “[...] sempre gostei de dar aula [...]”. As ponderações de D3-IES 1 também 

chamam a atenção, pois revela que a opção pela licenciatura está associada ao 

entendimento da mesma como mais completa em relação ao bacharelado, o que 
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neste aspecto pode-se aproximar das considerações de Pimenta; Anastasiou (2002, 

p. 105) quando reiteram que o professor bacharel como um profissional, fruto de sua 

formação, terá “um desempenho  desarticulado das funções e objetivos da educação 

superior”. 

No que tange a aprendizagem do ofício da docência, Arroyo (2011, p. 

129) reitera que “a vida toda se mistura com a condição de professor(a)”, estando a 

escolha da profissão ligada a condição socioeconômica do sujeito. Nesse viés, 

quando D2-IES 1 aponta a escolha pela Licenciatura argumentando que “não tinha 

condições”, e por isso realizou o curso, as dinâmicas sociais de classe se tornam 

aparentes. Porém, “ninguém pode optar por um determinado trabalho apenas por 

ser o possível para sua condição social” (idem, p. 127).  

Ainda, é preciso considerar que a imagem docente que internalizamos 

está imbricada “a lenta aprendizagem de nosso ofício de educadores, aprendido em 

múltiplos espaços e tempos, em muitas vivências” (ARROYO, 2011, p. 124), 

portanto o fator dos sujeitos advirem de um contexto de licenciatura pode ser 

propício para a construção social crítica da profissão docente, diferindo de D1-IES 2, 

D3-IES 2 e D1-IES 1. Esses sujeitos, pelo fato da realização de cursos de 

bacharelado, e no geral, uma pós-graduação onde o conhecimento pedagógico não 

era foco (salvo D3-IES 2 que cursou Fundamentos da Educação), se viram 

professores do dia para noite, e na falta de uma identidade estruturada, talvez 

tenham propagado com seus alunos as mesmas práticas da sua formação. Como 

atuam em um curso de licenciatura, desempenhando o papel da docência, imitar 

modelos pré-estabelecidos pode valorar uma ciência e prática pedagógica 

positivista, não explicitando a educação enquanto exercício de poder, e se 

aproximando de uma educação de senso comum. Acerca da questão Imbernón 

(2011, p. 17) afirma que “a pessoa precisa interiorizar, adaptar e experimentar os 

aspectos novos que viveu em sua formação. A aquisição de conhecimentos deve 

ocorrer da forma mais interativa possível”, o que para os sujeitos evidenciados pode 

ter sido distante. 

Após a graduação muitos podem necessitar desbravar o mundo do 

trabalho, porém para alguns dos professores investigados o fim deste ciclo deu início 

a outro, o da pós-graduação. 
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A motivação pra fazer a pós-graduação foi esse interesse ali logo depois 
da graduação que é o de executar um trabalho da área que eu tinha 
interesse, tendo como referência alguns professores e pesquisadores na 
época, de ver artigos e trabalhos. Como eu sempre me interessei na área 
de comportamento animal e primatas, meu sonho era trabalhar com 
primatas, ir pra campo, via os trabalhos de outros pesquisadores, os artigos 
publicados, ficava imaginando isso, ir pra campo, ir mesmo acompanhar o 
bicho e tal, o dia inteiro atrás do bicho, acompanhando esses animais. Foi o 
que me motivou a fazer a pós-graduação, o mestrado (Grifo nosso) (D1-IES 
2). 
 
Na verdade, assim, eu não tenho assim um motivo definido, nunca foi meu 
sonho “Nossa eu vou ser bióloga e vou fazer mestrado e doutorado.”, as 
coisas na verdade foram acontecendo. [...] Isso, na graduação eu nem 
tinha muita ideia, a começar pela graduação, eu fui fazer biologia por que 
foi a oportunidade que eu tive, eu nem sabia direito o que um biólogo fazia e 
tudo mais, mas eu prestei o vestibular e passei e pensei “Ah eu vou lá fazer 
né.”. Aí eu fui e comecei a gostar do curso e tal, fiquei, e aí o mestrado e o 
doutorado foi a mesma coisa (Grifo nosso) (D2-IES 1). 
 
 [...] Então desde 2006, no iniciozinho de 2006 eu já estava no laboratório, 
então pra mim foi uma coisa natural, eu terminei minha graduação e já 
tinha uma boa vivência, eu já queria fazer mestrado, então foi tudo 
muito natural pra mim, então eu já fui num contínuo direto. E quando 
eu terminei o mestrado eu já tinha passado no doutorado, quando eu 
terminei a graduação eu já tinha passado no mestrado, então foi por esse 
motivo, uma coisa que eu queria muito, foi um bom exemplo da professora 
que eu tive e por já estar inserido neste contexto eu quis continuar (Grifo 
nosso) (D3-IES 1). 
 
O mestrado eu saí direto. [...] Por isso que a minha sequência foi assim: 
fiz bacharel, fiz mestrado aí quando eu quis assumir a sala de aula eu 
percebi que faltava a formação da área de educação, e aí sim eu fiz a 
licenciatura. Eu já dava aula e fiz licenciatura paralela (Grifo nosso) (D2-
IES 2). 

 
 
Os docentes reportam uma ideia de sequenciação da graduação para a 

pós-graduação, consideram que neste espaço poderiam se especializar em 

temáticas de interesse. No caso de D3-IES 1 o reforço ao longo da formação inicial 

do trabalho com pesquisa foi de suma importância para motivá-lo a continuar 

estudando, tudo pela influência de um professor(a) que admirava, como é 

perceptível no trecho que segue: 
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Olha, na verdade foi uma coisa meio que natural por que quando eu 
comecei na graduação, eu sempre gostei muito de Biologia, de todos os 
ramos da Biologia na verdade. E quando eu comecei a fazer as primeiras 
matérias, e tem as matérias do ciclo básico né, aí eu peguei Zoologia e eu 
gostava muito, e aí era um professor muito querido assim, o Mário de Maria 
que é um cara que já tem muito tempo de casa, hoje ele é um professor 
aposentado, mas ainda continua fazendo algumas coisas, daquelas 
pessoas que contribuem muito pra Ciência. E como ele era um professor 
muito bom, muito dedicado e muito apaixonado eu fui pedir estágio pra ele, 
aí fui né, pra Zoologia trabalhar com Aracnologia, e aí fiquei um semestre 
com ele. E logo após eu peguei Anatomia Vegetal, e aí eu me encantei pela 
professora, que era a professor Rosi que foi minha orientadora. Então eu 
terminei o meu estágio na... os seis meses de estágio na Aracnologia e pedi 
estágio na Anatomia, pela pessoa e eu gostava de plantas, sempre gostei, e 
ela era uma profissional muito dinâmica, muito envolvente, envolvia a gente 
em questões práticas, a gente fazia a disciplina de Anatomia e aquela 
questão que você observou lá de fazer prática, foi uma coisa que eu aprendi 
com ela e que eu sempre tive vontade de fazer aqui, por que eu acho que 
envolve muito a gente, pegar e cortar... aproxima né. Então no final da 
disciplina eu já pedi estágio pra ela e falei “Olha eu queria fazer estágio.”, e 
ela “Vem e tal.”, eu tive um desempenho bom por que eu queria fazer 
estágio né, então eu fazia o meu melhor lá. E aí quando eu entrei pro 
laboratório ela já me envolveu na pesquisa, ela já me colocou pra trabalhar 
junto com uma doutoranda, e aí eu comecei, de uma eu passei pra outra e 
fui passando em vários projetos. Isso foi uma coisa que eu construí ao longo 
do tempo, então a vivência no laboratório, os exemplos que eu tive na 
minha trajetória enquanto estudante, então tem a professora Rosi, o 
professor Fernando que também é um outro professor da Anatomia Vegetal 
lá da UFMG, então por estar fazendo estágio por um longo tempo eu tive 
contato com várias pessoas (D3-IES 1). 

 
 
A pedagogia, a epistemologia e as estruturas de poder são elementos 

para compreensão da Universidade, sobretudo das práticas pedagógicas, como 

ressalta Cunha (1998). Nesse viés, enquanto figura de poder os professores 

universitários têm influenciado durante a formação da identidade profissional dos 

futuros professores, podemos dizer que no movimento de materialização do 

currículo prescrito, e ainda, e talvez mais, pelas dinâmicas do currículo oculto os 

primeiros tem reconfigurado trajetórias formativas e dinâmicas profissionais. A 

afirmação de D3-IES 1 é exemplo, no processo de experimentação da Universidade, 

sobretudo nas vivências no laboratório com alguns professores, tomou decisões que 

determinaram sua formação continuada.  

Assim, é preciso (re)pensar o papel dos bacharéis, que não são formados 

para exercer a docência e atuam nos cursos de licenciatura. Afinal, quais marcas 

esses professores, que não são poucos no espaço da Universidade, tem deixado na 

constituição identitária de futuros professores? E ainda, quando pensamos nos 

professores licenciados seria diferente? Para traçarmos uma linha de raciocínio para 
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possíveis respostas é oportuno, e necessário, no diálogo com Imbernón (2011, p. 

19), entendermos que 

 
 

A formação assume um papel que vai além do ensino que pretende uma 
mera atualização científica, pedagógica e didática e se transforma na 
possibilidade de criar espaços de participação, reflexão e formação para 
que as pessoas aprendam [...] conviver com a mudança e a incerteza. 

 
 
Um percurso formativo que “rejeita a visão de um ensino técnico” 

(IMBERNÓN, 2011, p. 18), e (re)estrutura a lógica de apreensão do conhecimento 

científico, instituindo-o sempre na transitoriedade. A educação é compromisso ético-

político. Portanto, a figuração de um professor universitário que não possui formação 

pedagógico-didática que o possibilite estar alinhado a esses ditames, é no mínimo 

contraditória a defesa de qualidade social que fazemos neste espaço. É tarefa das 

IES instituírem políticas de profissionalização efetivas, quer seja, contínua, para com 

os profissionais, visando uma (re)formação outra destes sujeitos, visando uma práxis 

emancipadora, sobretudo nos cursos de licenciatura, os quais impactam 

significativamente no ideário pedagógico do alunado. 

No que diz respeito aos professores licenciados entendemos que 

possuem mais elementos para lidar com a rotina da sala de aula universitária, porém 

não podemos estabelecer um consenso, posto que as formações são múltiplas, e a 

realização desta habilitação não assegura, como elucidamos ao longo deste 

trabalho, a constituição de um profissional para além da técnica e da prática. No 

contexto profissional, os professores se deparam com situações em que não lhes é 

possível uma resposta satisfatória; o conhecimento estabelecido e que os configura, 

não é, e nunca será, suficiente para lidar com as mudanças e incertezas da 

profissão. Porém, estamos certos que é essa mesma formação que possibilitará um 

processo de apreensão da realidade criativo, inovador e reflexivo.  

Na fala de D4-IES 1 as circunstâncias de continuar em projetos de 

pesquisa, posteriormente ao curso de graduação, foi o que determinou seu ingresso 

no Mestrado. 

 
 

E aí eu já saí da faculdade nesse projeto de ensino, desse projeto eu fui dar 
aula em escolas, depois eu passei no concurso do município, eu dava aula 
em Ensino Médio e Ensino Fundamental e eu continuava fazendo o estágio. 
Então a pós pra mim ela veio assim, uma consequência, tipo assim: eu 
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estava lá no laboratório fazendo estágio, dava aula, aí a professora falou 
assim: “Ou você entra no mestrado ou você sai do laboratório, eu não 
quero ninguém aqui só fazendo essa novelinha”. Aí eu fui uns dois meses 
estudar pra fazer o mestrado, e fui passei, fiz o mestrado (Grifo nosso) [...] 
(D4-IES 1). 

 

 

Com uma trajetória distinta, mas sempre com interesse pela docência, 

D1-IES 1 diz que a vivência no campo profissional da Psicologia foi o que levou, 

junto com o movimento de pesquisa na graduação, a decisão de adentrar a pós-

graduação. 

 
 

Então, eu me formei e fui trabalhar na área clínica né, e aí desde o estágio, 
que eu fui convidada pra participar de um grupo de psicólogos professores 
meus, que já estavam há bastante tempo no mercado. E eu gostei muito da 
experiência, mas eu ficava muito fascinada porque eu fui bolsista de 
iniciação científica durante toda a minha graduação. Então, alguma coisa 
me empurrava para a academia, então eu estava realizada na clínica, mas 
eu não estava completamente realizada. Então o que que eu fiz, eu me 
interessei, ao invés de eu fazer especialização eu me ingressei no 
mestrado, aí eu fui fazer mestrado na UnB e eu busquei as áreas que me 
interessavam, que eram Educação e Psicologia do desenvolvimento. [...] eu 
via as minhas professoras de graduação [...] não como psicólogas, então 
eu me espelhava muito, e eu tive a oportunidade de trabalhar com 
pesquisas na área de educação, então eu comecei... a primeira pesquisa 
foi em creche e depois em escola com letramento e alfabetização, então eu 
sabia que me motiva muito mais o prazer de ensinar do que de atender. 
Então aí eu só busquei a área que eu já trabalhava né, e eu segui a vida 
acadêmica mesmo (Grifo nosso) (D1-IES 1). 

 

 

No caso de D3-IES 2 as circunstâncias do campo do trabalho, já estar 

imerso no contexto universitário e o desejo de alçar novos lugares na carreira levou-

o à pós-graduação. 

 

 
Olha, a questão de que eu tinha que fazer a minha carreira aqui dentro, 
tanto na Federal, quanto na Católica. Então você tem um plano de 
docência, um plano de carreira, e o plano de carreira tanto da Federal, 
quanto daqui exigia, no bom sentido, essa questão da formação, por que 
você começou como auxiliar de ensino, tinha que mudar pra assistente, e 
tinha que mudar pra adjunto até chegar em titular. Então tanto na Federal, 
como aqui é mais ou menos a mesma coisa, só aumenta um pouquinho lá 
(na Federal), lá é auxiliar I, II, III e IV e aqui (Católica) é I, II, III e assim vai. 
Então o que me motivou é que eu precisava cumprir o plano de carreira 
docente (D3-IES 2). 

 
 

No entendimento de D3-IES 2, e podemos expandir para outros sujeitos e 

contextos, a busca pela qualificação profissional vem acompanhada, e muitas vezes 
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imposta por condições externas aos profissionais. Na fala do referido professor, uma 

dinâmica estrutural da carreira nos espaços em que ocupou, e ocupa, o levou a pós-

graduação stricto sensu. Nessa perspectiva pode-se dizer que, a conjuntura institui, 

e talvez tenha o papel, de impulsionar os profissionais. Porém se faz considerar a 

manutenção da dinâmica formativa constante, e neste caso da configuração 

enquanto pesquisador deve vir acompanhada de desejos internos, na clareza de que 

serão determinantes para que estes sujeitos se façam diferentes e inteiros na 

formação. A pós-graduação não pode ser apenas um veículo para ampliação 

salarial, ou mesmo, para elevar o status no campo do trabalho, é processo que deve 

reverberar o compromisso social, e, portanto princípios morais e éticos. 

No que diz respeito aos movimentos de trabalho, alguns professores 

reportam a experiência na Educação Básica como anterior ao ensino superior.  

 

 

Eu cheguei a atuar, antes de terminar a graduação eu atuei no Ensino 
Médio, foi, se não me engano, ali no Liceu e no IEG, na época o IEG era só 
menina que estudava lá, não sei se você lembra disso ou se já teve essa 
informação (D1-IES 2). 
 
 [...] já dei aula no ensino fundamental segunda fase, hoje de 6º ao 9º ano e 
ensino médio também, cursinho nunca. Mas pra mim, ensino fundamental 
não é pra mim (D2-IES 2). 
 
É muito engraçado, por que na verdade eu fiz vestibular pra licenciatura, 
mas eu não sabia que era pra ser professor, quando eu descobri que era 
pra ser professor, por que eu sou filha de professora, eu tinha pavor daquilo, 
“Deus que me livre eu não quero isso pra mim de jeito nenhum”. Aí eu 
peguei e transferi pra bacharelado na federal, entendeu? Então assim eu 
entrei pra licenciatura e quando eu descobri que era pra ser professora eu 
pedi transferência da licenciatura, por que era muito fácil isso na federal na 
época. E quando eu fui pro mestrado, o que que aconteceu, eu percebi o 
seguinte, que pra fazer pesquisa hoje no Brasil... Hoje não, sempre foi né 
imagina, em 1989 era dentro da universidade, e eu estava fazendo o 
mestrado, envolvida no mestrado lá na federal e acabei me enroscando 
como eu brinco, que eu conheci meu marido, que ele era de Santa Catarina. 
Como ele estava formando em Arquitetura e ia voltar pra cidade dele em 
Santa Catarina, e a gente namorando o meu objetivo era voltar pra Goiás, e 
ele pegou e pra me prender lá, e foi pra me prender mesmo, ele chegou na 
cidade dele que tinha a UnC e levou o meu currículo e eles me contrataram 
pra ir dar aula de 15 em 15 dias. Eles precisavam de professores com 
mestrado e eu estava terminando o meu mestrado. Aí eu comecei a dar 
aula, ia namorar e dar aula de 15 em 15 dias e aí nunca mais parei, isso eu 
comecei em 1991. Em 1991 eu entrei em sala de aula pela primeira vez 
(D2-IES 2). 
 
Eu comecei com Ensino Fundamental, eu lecionei no meu início de carreira 
no Ensino Fundamental, e eu dividia a série, era 5ª, 6ª, 7ª e 8ª, e a 5ª e 6ª 
eu que lecionava, e a 7ª e 8ª era a Eliane, a gente começou juntos, a Eliane 
lá do ICB. Então eu tive a experiência do Ensino Fundamental, no Ensino 
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Médio eu não tive experiência por que eu já vim direto pra universidade e eu 
não tenho experiência também de ensino público, sempre lecionei em 
escola particular, eu não tive experiência de ensino público e eu gostaria de 
ter tido (D3-IES 2). 
 

 

 

Nesse caso, a atuação docente em outros níveis de ensino poderá 

constituir-se como um movimento rico de aprendizagem. Como afirma Souza (2011, 

p. 105) “para esse profissional, a sala de aula seria um lócus privilegiado de 

aprendizagem significativa que permitiria interagir com os discentes, desempenhar 

diversos papéis, ampliando seu repertório de saberes sobre a docência”. Na busca 

pela qualidade do trabalho docente, acredita-se que o professorado que detêm essa 

experiência apresenta uma compreensão mais ampla das dinâmicas da aula, e por 

consequência da educação. 

Contudo, nessa conjuntura, há os professores que ressaltam a distinção 

do trabalho na Educação Básica e no ensino superior, argumentando que no 

segundo, pelas suas características, seria mais prazeroso o processo de ensinar. 

 
 

Não sei, eu acho que porque na universidade, como eu gostava da parte de 
pesquisa também eu teria possibilidade de fazer pesquisa e no ensino 
básico não, eu ia dar aula. Aí eu deixei o concurso de lado e fui fazer o pós-
doutorado, daí depois eu estava prestando uns concursos pra universidade 
e acabou que eu passei aqui (D2-IES 1). 
 
E eu acho que assim, o mais legal é que na universidade você tem a 
oportunidade de fazer a pessoa sair das caixas do conhecimento vamos 
dizer assim. Por que, por exemplo, eu estou dando uma disciplina de 
Anatomia Vegetal, é uma disciplina básica, então é um conhecimento 
básico que pode ser aplicado em diversas instâncias, diversas aplicações, 
diversas áreas do conhecimento, no Ensino Básico eu acho que eu ficaria 
um pouco mais limitado em relação a esse tipo de ação na transposição 
desse conhecimento pra outras áreas e eu gosto de fazer isso, de pegar e 
saber como que eu posso ajudar a pessoa a solucionar problemas, como 
que eu posso ajudar a pessoa a pensar diferente sobre determinado 
assunto ou aplicar uma coisa nova. E eu vi essa possibilidade dentro da 
universidade, por que eu via que esses meus professores lá atuavam em 
conjunto com pessoas da Bioquímica, com pessoas da Genética, e aí a pós-
graduação né, o nível superior, o nível de pós-graduação te possibilitava 
essa ação, pegar o aluno, passear com os alunos pelo... sabe, levar pro 
campo [...] (D3-IES 1). 
 
E depois da graduação o interesse em entrar em sala de aula, em trabalhar 
esse conteúdo dando aula na graduação me atraía mais essa questão da 
especificidade das aulas. Então como eu gostava da área de Ecologia e de 
Comportamento, área de Zoologia, em trabalhar mais especificamente isso, 
diferente que no Ensino Médio e tudo você tem uma amplitude maior que 
tem que atuar dentro da Biologia, e atuando na graduação seria uma 
possibilidade de estar trabalhando com isso de uma forma mais específica 
dentro da área que te interessa mais e podendo assim contribuir mais com 
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aquilo que você conhece. E toda aquela ilusão também de que na 
graduação a gente espera um pouco mais de interesse, de ter esse retorno 
do ensino com o aluno tendo esse interesse, e não essa ilusão, não falo que 
é 100% ilusão, de certo modo a gente consegue ter, isso é o que nos 
incentiva quando a gente vê um aluno que interessa pelo trabalho com os 
livros e fala “Professor quero trabalhar com isso.”, que curte o que você 
trabalha, aí é interessante. Então assim, a graduação foi mais por essa 
possibilidade de estar mais próximo do objeto de trabalho, o animal, o 
assunto que você domina mais, estar podendo trabalhar isso com mais 
profundidade com os alunos (D1-IES 2). 

 
 

Os apontamentos registrados giram em torno da possibilidade de um 

trabalho integrado, e ainda da realização de atividades que extrapolam o ensino, 

abarcando a extensão e a pesquisa. Esses níveis de atuação no lócus da 

Universidade são dispostos nos artigos 43 e 57 da Lei 9.394/96. Lembra-se neste 

momento que os professores se tornaram pertencentes ao universo da docência na 

Universidade pelo viés da pesquisa, assim ressaltá-la rememora esse processo.  

O movimento da pós-graduação é ressaltado por D4-IES 1 como algo que 

a levou ao ensino universitário, por uma necessidade financeira viu esse caminho 

como natural, já que conseguia conciliar suas tarefas de aluna com a atuação 

profissional. 

 
 

Foi consequência da pós, no primeiro ano que eu estava na pós, no 
segundo semestre do primeiro ano me ofertaram uma vaga no ensino 
superior, então eu fazia a pós de manhã, não tinha bolsa na pós, naquela 
época nem bolsa existia, e a noite eu dava aula duas vezes por semana. 
Então como era só duas vezes por semana eu comecei a dar aula, aí eu 
dou aula no ensino superior desde 1987(D4-IES 1). 

 
 

Quanto ao período que atuam no ensino superior (Tabela 6) esse muito 

se distingue, há professores com vários anos de experiência e professores que 

iniciaram há pouco tempo. Sobre o professorado iniciante Isaia, Maciel, Bolzan 

(2011) reiteram que os primeiros anos nas carreiras acadêmicas destes são os mais 

promissores, visto estar disponível ao contato com o outro, demais professores e 

alunos, o que facilita parcerias, e consequentemente uma dinâmica de 

aprendizagem de ganhos múltiplos. 

Os professores que possuem mais tempo de experiência se encontram 

em um momento de estabilidade, a busca está para a manutenção das relações 

firmadas em anos de trabalho. Constituem enquanto grupo de sujeitos com 

experiências diversas, fruto de tensões político-pedagógicas que transformaram ao 
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longo do tempo suas ações na Universidade, uma dinâmica de (re)aprender o ofício 

na práxis.  

Nessa conjuntura, podemos dizer que a Universidade é um tempoespaço 

que abriga o encontro de gerações, quer seja, sujeitos que vivenciam um mesmo 

locus físico, mas interagem, aprendem, e se formam diferentemente. Toda essa 

dinâmica cultural e social deve ser evidenciada pelas instituições no sentido de 

constituir momentos e movimentos de partilha e diálogo coletivo, pois acredita-se 

que as trocas de aprendizagens sobre a docência tornaria professores iniciantes e 

experientes outros profissionais. E ainda, um processo de troca que mais uma vez 

recuperaria a humanidade da docência universitária, já que o trabalho constitui 

atividade humana que contribui para busca de sentido da existência humana 

(individual e coletivamente). 

 
 
Tabela 6- Tempo de atuação dos professores participantes da pesquisa no Ensino 

Superior. 

Professores  Ensino Superior 

D1-IES 1 15 anos 

D2-IES 1 1 ano e seis meses 

D3-IES 1 4 anos e seis meses 

D4-IES 1 32 anos 

D1-IES 2 23 anos 

D2-IES 2 15 anos 

D3-IES 2 50 anos* 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

*O docente não especificou na entrevista o tempo de trabalho no ensino superior, 

porém afirmou que tem 50 anos de magistério (educação básica e educação 

superior). 

 

 

Quanto ao regime de trabalho todos os docentes atuam em dedicação 

exclusiva para as instituições, o que possivelmente os coloca mais ativos e 

dinâmicos na lógica organizacional do curso. Um movimento de pertença que pode 
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levar a dedicação com a formação dos futuros professores de forma mais 

comprometida e responsável. 

 
 
A minha carga horária, teoricamente, é 40 horas semanais, teoricamente 
assim, por que isso pode variar, como o nosso sistema aqui da universidade 
se não fechar a turma a gente fica sem carga horária, aí tem que correr 
atrás de carga horária, aí perde carga horária. Teve semestre aqui que eu já 
perdi ¼ do meu salário, fiquei com 30 horas só, por que não tinha turma 
(D1-IES 2). 
 
Hoje [trabalho] só na IES 2, mas eu trabalhei durante muito tempo, durante 
15 anos na IES 2 e na UEG, teve uma época que eu trabalhei... Logo 
quando eu voltei pra Goiás... eu morei só três anos em Santa Catarina, aí 
eu voltei pra Goiás e dava aula na UEG, dei aula na Faculdade lá em 
Anicuns, dei aula na Federal e dei aula na Araguaia. Aí há uns sete anos 
atrás eu tinha um processo contra o governo federal de uma vaga de um 
concurso, que foi quando eu estava lá no sul ainda e eu ganhei e tive que ir 
lá assumir essa vaga aí eu pedi demissão da UEG, mas aí eu pedi 
demissão da UEG também porque eles queriam que eu ficasse lá e lá eu 
não quis ficar. Aí eu voltei e fiquei só aqui com a IES 2 (D2-IES 2). 
 
40 horas, eu sou TI. [...] Aqui tem várias classificações de professores. Tem 
o professor TI que é tempo integral, nós não temos dedicação exclusiva, 
tem o professor horista e dentro dos professores TIs têm aqueles que são 
auxiliar, adjunto e titular. Então eu sou uma das últimas levas de TI que 
entraram na universidade. Então a gente tem 40 horas, 40 horas como? 
Você tem que ter 20 horas em sala e corresponde por 40, e os horistas 
recebem só pelas horas dadas (D2-IES 2). 

 
 

O regime de trabalho dos professores na Universidade é uma questão 

sempre polêmica, haja vista que, tem sido constantemente impactado pelas 

dinâmicas neoliberais que impõem novas funções e cobranças a esses espaços, 

bem como um clima de competitividade entre os profissionais. Segundo Mancebo; 

Maués; Chaves (2006, p. 49) 

 
 
[...] o trabalho docente é afetado em cheio por essas mudanças, que forçam 
o ritmo da produção, incrementam as tarefas a serem realizadas, instituem 
horários atípicos, com a aceleração no desempenho das atividades e o 
aprofundamento de uma dinâmica “produtivistaconsumista”, comportando 
práticas como a leitura apressada do último lançamento, o aligeiramento 
dos cursos, a formação de mais alunos em menos tempo, reduzindo um 
tempo de convivência, um campo coletivo de criação [...]. 

 
 

A fala de D1-IES 2 retoma a nuance neoliberal de forma a expor um 

modelo de trabalho, sobretudo, nas IES privadas que contratam os professores 

apenas como aulistas. Esse regime de trabalho é carregado de insegurança e 

instabilidade, um movimento que atua pela desprofissionalização da docência no 
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sentido de que não é valorado uma conjuntura de trabalho ampla. Em muitos casos, 

os salários são baixos, oscilam ao longo dos semestres e o professorado, na 

contramão, é mais exigido, uma dinâmica que o obriga a realizar atividades para 

além das aulas para manter-se no campo de trabalho.  

Com as considerações realizadas anteriormente acerca do perfil dos 

professores participantes da investigação considera-se que a formação dos mesmos 

deve ser o ponto central na dinâmica universitária, já que a qualidade na busca por 

uma formação de professores que se configura enquanto práxis só é oportuna 

quando esses rompem com suas concepções primeiras, em muito arraigadas a 

lógica positivista, que concebe educação, ensino, aprendizagem e relação professor-

aluno dentro de um modelo técnico e prático. 

 

 

5.2 Docência: em evidência os movimentos de trabalho dos professores 
universitários  
 
 

Os movimentos subsequentes nesta investigação concernem às 

observações realizadas durante as aulas dos professores universitários, bem como 

os enunciados fornecidos durante a entrevista. Nesse sentido, retomamos, como já 

disposto no capítulo 1, que o enunciador é sujeito histórico e está inserido em 

tempoespaço determinado. Assim, falamos de um sujeito de trabalho que se fixou 

em um tempo singular de uma instituição de ensino, por intermédio de um discurso, 

haja vista que esse – o sujeito – é mutante, ou, nas palavras de Queiroz (2014, p. 

30), “um sujeito remoto, reconstituído sobre suas inscrições e memórias”. 

Isso posto, chegamos ao postulado de Queiroz (2014, p. 30): “não há 

como acessar a vida e as ideias senão pela linguagem”. As palavras, portanto, 

oportunizam a relação entre o cognitivo – ato de pensar – e o mundo externo – o 

texto, constituindo no último o “território comum do locutor e do interlocutor” 

(BAKHTIN, 1995, p. 113).  

No tópico anterior deste trabalho explicitamos alguns enunciados acerca 

da trajetória pessoal-profissional dos professores universitários sujeitos desta 

investigação. Nesse viés as concepções, as formas de ser e de perceber o trabalho 

docente estão imbricados no processo formativo. E ainda, “a linguagem vai além do 
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texto, trazendo sentidos pré-construídos que são ecos da memória do dizer” 

(CAREGNATO; MUTTI, 2006, p. 681).  

O sujeito pode não ter clareza da relação entre seu discurso e os 

contextos vivenciados, e que vivencia institucionalmente, porém estes tem 

reconfigurado o sentido de suas palavras, como afirma Bakhtin (1997, p. 182) “toda 

a parte verbal de nosso comportamento não pode, em nenhum caso, ser atribuída a 

um sujeito individual considerado isoladamente”. Em síntese, os enunciados que 

explicitamos nas categorias de análise são a confluência das relações sociais nas 

quais os professores universitários se encontravam inseridos.  

Dado o exposto emergiram as categorias: 1) A aula universitária: 

dimensões e práticas pedagógicas; 2) Trabalho docente: o conhecimento 

docente em foco; e 3) Relação teoria-prática: a Universidade entre a prática e a 

práxis. 

 
 
5.2.1 A aula universitária: dimensões e práticas pedagógicas 

 
 

O trabalho docente na Universidade configura-se na relação entre o 

ensino, a pesquisa e a extensão. Porém, concordamos com Lima (2000) quando diz 

que é no transcorrer da aula universitária que o trabalho docente se materializa, 

afinal a docência é a função primeira a que esse profissional se dedica, haja vista 

que os concursos públicos para estes espaços são destinados à docência no 

magistério superior. Assim, não é objetivo com esta fala colocar em segundo plano a 

pesquisa e a extensão, pois é recorrente nas concepções que advogamos nesta 

Tese que a atuação do professor universitário deve se dar imbricada nesta tríade 

ensino-pesquisa-extensão, mas sim destacar que a aula se configura nesta 

centralidade, o que ocorre, ou deveria, de forma dialógica entre o professor 

universitário- conhecimento-discente. 

Conceitualmente a aula constitui “espaço onde o professor faz o que 

sabe, o que sente e se posiciona quanto à concepção de sociedade, de homem, de 

educação, de escola, de aluno e de seu próprio papel” (LIMA, 2000, p. 175). Nesse 

sentido, é latente que o ideário pedagógico precede a prática pedagógica do 

professorado. E ainda, que a mesma é parte de uma conjuntura ampla, 

Universidade, Sistema Educacional, Sistema Socioeconômico, Político e Cultural. 
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É oportuno, portanto, distinguir a sala de aula, e a aula, onde a primeira é 

o espaço físico e a segunda um movimento dialógico de interação entre o professor 

e o aluno ou, como elucida Silva (2008), lição, classe. Portanto, a aula “é a 

concretude do trabalho docente propriamente dito” (VEIGA; RESENDE; FONSECA, 

2000, p. 175), lócus de ensino sistematizado e intencional. 

Assim, no discurso dos professores, percebemos a efervescência da 

caracterização da aula como um espaço de transmissão do conhecimento, o que 

vem carregado, para esses, de um compromisso com as disciplinas e com o 

alunado.  

 
 

 [...] é um espaço e um momento de ensino-aprendizagem, de ambas as 
partes, tanto para o formando, o acadêmico, quanto o professor, porque é 
um espaço de desafio a cada momento, então eu estou sempre tendo que 
buscar respostas, novas estratégias, isso me [...] a cada aula que eu 
ministro encontro motivações diferentes, desafios diferentes, mesmo 
estando no mesmo curso. Então a aula pra mim é isso, um espaço e um 
momento de ensino-aprendizagem para ambos (Grifo nosso) (D1-IES1). 
 
Na verdade é um momento de transmissão de conhecimento, é um 
momento que a gente tem com os alunos, com a turma, e é uma forma, um 
momento né, uma forma de a gente passar um tipo de conhecimento, que 
no caso eu trabalho (Grifo nosso) (D2-IES 1).  

 
Aula pra mim é um espaço de construção, de crescimento. Por que assim, a 
minha concepção é: eu tenho que levar... eu tenho um conteúdo 
programático a cumprir, só que eu acredito que a aula não é só isso, não 
é só chegar lá e falar, embora várias vezes eu me frustre por que as 
pessoas não participam com eu gostaria que participassem, mas eu tento 
ficar trazendo... eu nunca levo só o ‘arroz com feijão’, o básico, eu sempre 
levo curiosidades, ainda mais com Biologia, que biólogo é um ser curioso, 
pra tentar instigar. [...] E eu acho que é isso, é trocar conhecimentos, é 
discutir coisas, pra mim a aula é isso, é um espaço que permite o 
crescimento, inclusive o meu, por que a cada vez que eu dou aula eu sou 
surpreendido com algumas perguntas que eu não tenho o menor pudor de 
falar: “Eu não sei, mas eu vou procurar saber a respeito disso”. Então pra 
mim a aula é espaço de crescimento, eu tenho que passar um conteúdo 
programático [...] (Grifo nosso) (D3-IES 1). 
 
Aula é a transmissão de conhecimento, você usa algumas ferramentas 
pra transmitir esse conhecimento. Essas minhas disciplinas 
geralmente são conteudistas, então fica difícil e por causa da falta de 
atualização e por que o aluno do ensino médio ele vem ás vezes com 
conteúdo ruim [...] eu não gosto que o aluno dê seminário da minha aula, eu 
acho que eu tenho a obrigação de transmitir esse conhecimento, esse 
negócio de aluno dar aula pra professor eu acho isso o fim do mundo. Eu 
acho que eu tenho a obrigação de transmitir esse conhecimento, eu 
me formei pra isso, [...] (Grifo nosso) (D4-IES 1). 
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Podemos perceber que os entrevistados definem a aula marcando a 

participação do professor e do discente; um ato de exposição do conteúdo, “o que 

atribui ao professor a responsabilidade por pensar o seu trabalho e representa a 

possibilidade de definir objetivos, conteúdos, metodologias e estratégias de 

avaliação” (SILVA, 2008, p. 34). No campo das concepções, podemos inferir que os 

professores manifestam princípios de um ensino tradicional pelo destaque ao 

modelo de transmissão-recepção dos conteúdos, o que é pontuado na fala de D3-

IES 1 com a ideia de evidenciar o conteúdo programático, ou mesmo de D4-IES 1, 

ao colocar que suas aulas são geralmente conteudistas e a obrigatoriedade do 

docente com a exposição do conhecimento.  

Os elementos do discurso do professorado coadunam com as aulas 

observadas na Universidade, conforme evidenciamos: 

 
 

Disse aos alunos que procura sempre fazer uma aula teórica e outra mais 
dinâmica para não ficar chato ir até às 22h. Terminou a exposição e 
entregou para os alunos um texto feito por ela mesma (a docente) para 
realização de uma leitura dinâmica/leitura orientada como chamou (Aula 1- 
D1-IES 1). 
 
Foram usados slides como metodologia da aula, e a docente atuou como 
professora explicadora (Aula 4-D1-IES 1). 
 
Iniciou o conteúdo retomando a teoria da endossimbiose com uma 
abordagem evolutiva. Durante a explicação do conteúdo, os alunos 
questionaram quais características unem os grupos abordados na aula, a 
docente respondeu citando os flagelos, entre outros. A docente seguiu 
explanando sobre o grupo Euglenophita. Aula bastante explicativa e teórica 
(Aula 1-D2-IES 1). 
 
A aula foi iniciada às 8h02min com a docente ponderando que nesta aula 
começa uma segunda parte da disciplina, abordando não mais as algas, e 
sim as plantas vasculares sem semente. Arguiu que a nomenclatura 
criptógamas não é mais empregada. Colocou que antes de estudarem as 
especificidades dos grupos nesta aula falaria sobre a evolução dos grupos. 
Abordou sobre as características que ligam as algas verdes e plantas. 
Abordou também as características das embriófitas (plantas terrestres). 
Arguiu sobre a evolução dos organismos fotossintetizantes e colonização do 
ambiente terrestre (Aula 4-D2-IES 1). 
 
O docente realiza uma aula expositiva dialogada, ou seja, com momentos 
de monólogo e de diálogo com os alunos, os quais demonstram não estar 
muito interessados em participar e, em sua maioria, estão sempre anotando 
tudo que está disposto nos slides (Aula 1-D3-IES 1). 
 
A aula foi iniciada às 12h54min com a docente entregando aos alunos uma 
folha com a distribuição atual dos fungos e explanou o conteúdo. Seguiu 
abordando sobre alguns esclarecimentos acerca do grupo Protista. Ao longo 
da explicação, colocou alguns exemplos e citou o programa Globo Rural. A 
docente realizou a chamada e a aula foi encerrada às 13h53min. Aula 
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puramente teórica. Os alunos se apresentavam apáticos, silenciosos, porém 
prestando atenção à aula. A docente demonstra muito conhecimento 
teórico-prático, sempre coloca que o conteúdo está disposto nas referências 
da disciplina (Aula 2-D4-IES 1). 
 
Aula puramente teórica, a professora atuando como mestre explicador. Em 
certo momento da aula, a professora chamou a atenção dos alunos dizendo 
“Vou falar uma coisa que vai estimular vocês a prestar atenção, vai cair na 
prova”. Em muitos momentos da aula a docente questionava aos alunos se 
estava tudo “Ok”, e os alunos respondiam que sim, a docente afirmava que 
eles ficavam muito apáticos, ficando difícil saber se estavam 
compreendendo (Aula 6-D4-IES 1). 
 
O docente finalizou as explicações sobre o retículo endoplasmático e seguiu 
com os apontamentos do complexo de Golgi. Afirmou que não falaria do 
processo histórico de descoberta desta estrutura por que não caberia para a 
aula e eles poderiam ler na bibliografia enviada pelo docente. Seguiu 
falando sobre a função do complexo de Golgi, falou também da glicolização 
e finalizou a aula às 11h50min (Aula 2-D1-IES 2). 
 
A aula foi iniciada às 20h35min com a docente respondendo uma dúvida de 
um aluno sobre a aula prática (Como o néfron funciona como um filtro?). 
Seguiu abordando sobre o túbulo contorcido proximal. Neste momento uma 
aluna fez uma pergunta e a docente respondeu. Abordou sobre a 
reabsorção no TCP. Os alunos pediram que o seminário ocorresse todo na 
quarta, o que gerou uma discussão sobre o assunto. A docente voltou à 
aula sem uma decisão. Seguiu com a secreção no TCP. Falou sobre a 
intoxicação por medicamentos. Seguiu com a abordagem da alça de Henle 
e TCD inicial. A aula foi finalizada falando sobre a acidificação da urina 
(Aula 5-D2-IES 2). 
 
 

Quanto às práticas docentes, é inegável que se constitui responsabilidade 

do professor universitário a construção da aula, porém é preciso pontuar que 

também é tarefa deste – no campo epistemológico e didático – romper com a ordem 

explicadora de que fala Ranciére (2017) e firmar-se enquanto mestre emancipador. 

Assim, não é preciso apresentar as respostas – o conhecimento – como um todo 

acabado, ou uma mera definição, mas se constituir expoente de um caminho, posto 

que é na aventura intelectual que os discentes, mediante a mediação docente, se 

constituirão sujeitos de conhecimento.  

Todavia, não podemos nos esquecer de que “a organização da aula, é 

própria da atividade docente, e a construção da dinâmica das manifestações em 

aula, por meio da relação entre professores e alunos são plasmadas pela imposição 

de uma estrutura de tempo estanque, positivista” (SILVA, 2008, p. 34), já que não 

são essas imposições, mas sim o compromisso do professorado com o conteúdo 

programático de uma disciplina que os conduzem muitas vezes a “dar a aula” 

unicamente de forma explicadora.  
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Com essa colocação não estamos desfigurando o compromisso dos 

professores universitários, posto que concordamos com  Silva (2008, p. 36), quando 

afirma que é premente que este tome consciência de sua função: “agente promotor 

do processo de aprendizagem do aluno, construtor do conhecimento, e crie 

condições para que este se sinta desafiado”. Porém, a realidade complexa da 

Universidade corrompe e impõe novos padrões aos sujeitos da ação educativa, 

fazendo-os, como já elucidado, terem que deixar de lado suas concepções para se 

manterem professores em atividade. Portanto, reconhecemos com Freire (2011, p. 

48-49) que “pensar certo, e saber que ensinar não é transferir conhecimento, é 

fundamentalmente pensar certo, é uma postura exigente, difícil, às vezes penosa 

[...]”, e, por ser disruptivo, muitos ainda não possuem condições teórico-práticas para 

a transformação.  

Alinhado à postura tradicional reportada nos trechos acima, podemos 

ressaltar o silêncio como elemento que figura de forma permanente na aula, tal 

como evidenciado nas anotações provenientes das aulas de D2-IES 1 e D1-IES 2: 

 
 

Aula com slides com muitas imagens, docente atuando como professora 
explicadora. O silêncio é uma característica da aula (Aula 4-D2-IES 1). 
 
O docente atuou na aula como professor explicador, o silêncio foi uma 
característica da aula, com poucos questionamentos feitos pelos discentes 
(Aula 5–D1-IES 2). 

 
 
Com esses fragmentos ressaltamos o silêncio, no contraponto do 

monólogo realizado pelos professores, como um cerceador da participação dos 

discentes, ou ainda, uma fuga ao exercício de apreensão crítica dos conhecimentos 

biológicos. Os discentes são, neste contexto, sujeitos passivos, que não respondem 

aos docentes da forma esperada: 

 
 
A docente tentou organizar um círculo para a realização de tal leitura, mas 
os alunos preferiram continuar em filas (Aula 1-D1-IES 1). 
 
Os alunos se apresentavam apáticos, silenciosos, porém prestando atenção 
à aula. [...] A docente realiza alguns questionamentos aos alunos, buscando 
a participação, em alguns momentos tentam responder, mas não chegam a 
uma resposta sobre o que foi questionado (Aula 2-D2-IES 1). 
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Assim, podemos inferir que os discentes talvez não se sintam integrantes 

ativos no contexto formativo dessas disciplinas, o que pode estar associado à pouca 

ou nenhuma contextualização dos saberes apreendidos com o universo da 

docência. 

Por outro lado, a aula enquanto oportunidade de ensinar é descrita por 

D1-IES 2, aproximando-se de um ensino contextualizado. A contextualização no 

âmbito da Universidade está imbricada nas relações com o contexto cotidiano do 

discente e do campo profissional, talvez seja nesse ensejo que consigamos 

concretizar as ponderações de Freire (2011, p. 47) de que “ensinar não é transferir 

conhecimento [...], mas também precisa ser constantemente testemunhado, vivido”, 

o que representa uma oportunidade de exploração de conhecimentos outros 

(OLIVEIRA-NETO; SANTANA; SHUVARTZ, 2016). 

 
 

Aula é uma oportunidade que a gente tem de ensinar, de trazer um 
conteúdo para os alunos, não só o conteúdo, [...] eu gosto muito de 
trazer pros alunos essa coisa da experiência e do aprender mesmo, do 
caminho do ensinar a estudar, do ensinar a enxergar ali. Acho que não só 
o conteúdo da matéria, eu sempre me preocupo muito com isso, com o 
conteúdo da matéria, mas com que aquilo sirva pras outras disciplinas 
em seguida e consiga ter essa percepção desse conteúdo. Mas eu acho 
que no fundo é isso, a base de tudo a aula é ensinar o aluno ali um 
conteúdo de uma disciplina, de uma matéria, a base é essa (Grifo nosso) 
(D1-IES 1). 

 
É claro que a partir daí você vai abrindo esse leque aí, por que você como 
educador você tem que estar atento não só pra isso, pra esse 
conteúdo, como a gente diz, o físico ali, ser positivista, aquele conteúdo 
positivo “Ah é só isso, o conteúdo é aquele, é isso que tem que aprender.”. 
É muito difícil por que a gente acaba atuando como educador e educador é 
mais do que dar aula né, educador é educar o aluno e toda essa questão, 
que vai além do conteúdo da disciplina, de respeito, de perceber a 
profissão, de entender a profissão, as dificuldades e tudo isso, eu entendo 
assim (Grifo nosso) (D1-IES 2). 
 
Não existe ensino sem ter aprendizado, então o que eu entendo por 
aula... que eu consiga fazer o meu aluno pensar pelo menos em algo do 
cotidiano dele, que eu consiga fazer uma ligação com a teoria que eu 
estou dando. Então por isso que conto muito causo, não sei se você 
reparou nas minhas aulas (Grifo nosso) (D2-IES 2). 

 
 

Consideramos que o discurso de D1-IES 2 e D2-IES 2 também se 

encontra efervescente nesse sentido, com o adendo de rememorar a relação entre 

teoria-prática, o que ocorre na sala de aula quando faz o uso de exemplos do seu 
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cotidiano para contextualizar os conhecimentos científicos do campo da Biologia 

Celular e da Fisiologia Humana. 

 
 

Em certo momento da aula a professora deu um exemplo da sua vida para 
exemplificar o conteúdo, um aluno perguntou se ela sofreu de tudo para dar 
aula, foi uma comoção total, muita risada e discussão, o interessante é que 
tudo girava realmente em torno do conteúdo (Aula 9-D2-IES 2). 

 
 
Alinhados a Freire (2011, p. 43) concebemos que o discurso “sobre a 

teoria deve ser o exemplo concreto, prático, da teoria. Sua encarnação”. A 

professora, pela premissa do autor, caminha para a “encarnação”, porém ainda está 

distante de um movimento de transformar a “verdadeira prática” em “verdadeira 

teoria”, já que as marcas de uma cultura tradicional de educação ecoam em seu 

discurso. 

 
 

Eu conto muito causo pra fazer com que eles vejam, por exemplo, que a 
fisiologia está no cotidiano deles, aí eu conto piada, principalmente a noite 
que é difícil de prender a atenção, você vê que ocorre uma evasão, então 
eu acho que tem que haver conteúdo, eu sou conteudista, a gente não 
pode colocar o conteúdo de lado, mas esse conteúdo solto sem estar 
inserido no cotidiano do aluno pra mim eu acho que fica perdido. Mas 
a minha aula, pra mim qualquer espaço é espaço de dar aula, no corredor 
se eu precisar dar aula no corredor eu dou aula no corredor, se precisar de 
eu dar aula lá no mato, eu dou aula lá no mato. Então aula, se o meu aluno 
estiver aprendendo alguma coisa comigo pra mim é aula, mesmo que não 
seja do meu conteúdo (Grifo nosso) (D2-IES 2). 
 
 

Nessas narrativas a contradição torna-se aparente quando a docente 

dispõe as dinâmicas de ensinar e aprender de forma dialética, margeando o 

entendimento de que, enquanto sujeito, o professor compromissado tem como 

objetivo a aprendizagem de um grupo de discentes. A ideia de compartilhamento 

entre professores e discentes é também levantada por D2-IES 1: “É um momento de 

passar e também trocar conhecimentos com os alunos”, apesar de marcar o trabalho 

do professorado como o de expositor e não mediador de um conjunto de saberes.  

Ao pensar a aula universitária no curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, cabe ressaltar a dicotomia entre os conhecimentos teóricos e práticos, já 

que muitos contextos disciplinares possuem uma carga horária teórica, que ocorre 

na sala de aula convencional, e outra prática, a qual se realiza no laboratório. Sobre 

a questão D4- IES 1 se expressa: 
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E eu sempre me coloco... acaba sendo uma aula expositiva, mas eu acho 
que o grande momento dessa aula é na prática, a prática eu acho que 
as pessoas ganham mais em termos de conteúdo por que eles 
manuseiam, eles pegam, então a minha compensação dessa transmissão 
do conhecimento na aula teórica é a compensação na prática (Grifo 
nosso) (D4-IES 1).  

 
 

Assim, a valoração da prática em detrimento da teoria presente na fala da 

professora remete à constituição dos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas, 

bem como à composição e à formação de seu grupo de professores, fruto de 

movimentos que consideram a prática superior ao conhecimento teorizado. A 

apreensão de um conhecimento teórico-prático dissociado, com certeza dificulta as 

contextualizações do alunado com o contexto de trabalho, bem como dificulta 

também a reflexão sobre o movimento de (re)elaboração do conhecimento científico, 

o que em grande medida poderá constituir obstáculos para efetivação de uma 

formação para e na práxis, o que na fala de Magalhães (2019, p. 64), enfatizaria 

“concepções críticas, plurais, colaborativas, criativas, inovadoras, com 

posicionamento político e ideológico contra-hegemônico”. 

A materialização da aula decorre da atividade de planejamento, a qual 

deve se constituir crítico-reflexivamente, por intermédio da pesquisa, afinal 

acreditamos que é no exercício de busca que o professor universitário se depara 

com o “novo”, ou seja, o processo de desenvolvimento da ciência, e 

consequentemente dos conhecimentos oriundos do campo da educação.  

Assim, com Chauí (2001) compreendemos que distinguir ensino-pesquisa 

realizados por professores pode resultar na miséria da aula, conformismo discente, e 

ainda a polarização entre professor e pesquisador. No bojo da Universidade, essa 

dicotomização entre essas figuras empobrece as reflexões teórico-metodológicas 

sobre as representações do trabalho docente, fragilizando dinâmicas que se 

fundamentam na indissociabilidade entre ensino-pesquisa. Com isso, a qualidade 

social da docência é, portanto, ameaçada, corrompendo os ditames sobre o ofício de 

ensinar.  

No que tange ao planejamento, os professores universitários argumentam 

que o trabalho realizado em suas disciplinas advém dessa ação, distinguindo a 

construção do plano de curso e dos planos de aula. 
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Eu faço o plano de curso primeiro, coletivamente né, com as 
professoras da nossa área, então a gente antes de dar o início do 
semestre, o plano de curso é feito coletivamente, a escolha da metodologia, 
a escolha dos textos das referências, isso tudo é feito na área de Psicologia 
da educação. Agora os planos de aulas são individuais. Eu preparo as 
minhas aulas, tenho um cronograma que entrego para os alunos no início, e 
já coloco que ele é flexível, e tenho um cronograma meu. Então eu já 
tenho, porque eu já tenho uma experiência com a disciplina, eu já 
tenho um planejamento feito e eu só vou adequando com o perfil da 
turma, não só do curso, mas da própria turma né (Grifo nosso) (D1-IES 
1).  
 
Então no início do semestre eu planejei toda a disciplina, a disciplina toda. 
Organizei as aulas, o que eu daria em cada aula certinho, como seriam as 
aulas práticas e as aulas teóricas. E aí ao longo, como eu tive um tempo por 
que eu entrei agora, uns meses antes de começar as aulas, então eu já 
deixei as aulas também previamente preparadas, e aí ao longo do semestre 
eu fui só fazendo algumas adaptações e modificações de acordo com a 
turma [...] antes de iniciar a disciplina já preparei as aulas teóricas e 
práticas e só fui adaptando conforme o andamento da turma (Grifo 
nosso) (D2-IES 1). 
 
 [...] cada professor faz o seu plano de ensino, mas esse plano da 
disciplina, esse plano de ensino ele foi solicitado pelo departamento, que foi 
solicitado pela coordenação dos cursos, mas assim, como eu cheguei 
agora o pessoal do departamento me auxiliou bastante nessa questão 
de me direcionar um pouco sobre como seria o plano de ensino da 
disciplina daqui [...] eu fui orientada. Mas tem um diálogo, por que 
sempre nas reuniões a gente sempre debate as coisas, então tem diálogo 
nisso, mas cada professor prepara o seu, da sua disciplina (Grifo nosso) 
(D2-IES 1). 
 
 [...] é uma coisa que na maioria das vezes a gente faz em conjunto, por 
que essa disciplina mesmo eu não dou as aulas práticas, então muito 
frequentemente aqui no departamento a gente divide as disciplinas. [...] 
existe uma ementa, os PPC’s dos cursos já têm as suas ementas fixas, 
então a ementa a gente não pode mudar, a gente tem que cumprir aquela 
ementa. E aí normalmente já tem um padrão de distribuição de carga 
horária por conteúdo, via de regra a carga horária é baixa de conteúdo, 
então a gente tem que fazer uma readequação, tem que escolher as coisas 
mais importantes e para essa disciplina de Anatomia Vegetal 
especificamente, a gente faz o básico, então a gente tem Células e Tecidos 
e faz uma divisão equânime entre esse primeiro módulo que são Células e 
Tecidos e o segundo módulo para entender a organização dos órgãos. E 
mais especificamente, nesse semestre, a gente teve que adequar um 
pouquinho mais para que os alunos consigam realizar as atividades 
práticas, então teve que uma redução relativamente grande, vamos dizer 
assim, duas semanas pelo menos, de conteúdo, que a gente daria de 
conteúdo teórico para reverter isso em termos práticos (Grifo nosso) (D3-
IES 1). 
 
A disciplina eu sempre planejo com muita antecedência, no início do 
ano antes de começar o semestre eu já vejo, já faço o programa, esse 
programa ele vai pra mim como uma orientação, por que ás vezes a 
turma acompanha, a turma não acompanha, ás vezes eu consigo 
fechar, não consigo fechar, cada turma é de um jeito. Então eu já faço 
bem com antecedência, eu acho que uns 20 dias antes de começar eu já 
estou com todo o conteúdo da disciplina pronto. Uma disciplina como essa, 
está lá o conteúdo, faço a programação e tal, em uma disciplina como essa, 
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por exemplo, eu dependo do campo, como ela é muito grande quando 
chegar determinado momento eu só vou abordar aquilo que a gente 
conseguiu no campo, o que a gente não conseguiu eu abro mão por que 
senão vira um curso de pós-graduação. E quando não é as coisas que 
estão no campo eu vou abordar o que é importante pra eles como conceito 
pra ele poder, independente se é licenciatura ou bacharelado, pra ele ter 
a importância dos grupos taxonômicos que estão ali e que fazem essa 
abordagem evolutiva (Grifo nosso) (D4-IES 1). 
 
O planejamento da disciplina é feito de forma técnica [...] No início, no 
primeiro semestre eu sempre falo isso, sempre que ás vezes a gente 
pega uma disciplina nova, uma matéria nova, aqui é comum acontecer 
isso, essa construção inicial desse primeiro semestre é o que mais 
pesa por que você não tem essa percepção ainda de quanto tempo que 
você vai precisar para cada conteúdo. [...] eu pego o conteúdo que já 
foi ministrado e vou lançando dentro dos dias letivos e vou 
distribuindo a cada semestre, obviamente, a gente vai tentando 
movimentar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa a mais quando 
possível, organizar uma aula ali ou acrescentar o que ás vezes percebo 
que faltou [...] eu monto, é uma parte meio técnica. Agora o 
planejamento da aula é bem técnico, dessa coisa de uma preparação do 
conteúdo, de estudar, trazer o conteúdo, por que agora o conteúdo já está 
mais ou menos pré-determinado, já tem uma base pré-determinada e tem 
só uma pequena porcentagem disso que vai sendo acrescentada a cada 
semestre (Grifo nosso) (D1-IES 2). 
 
É individual, assim, existe até uma proposta de planejamento de área, 
mas é algo que a gente não conseguiu estabelecer ainda. É muito 
complicado, por exemplo, eu queria muito [...] já sentei eu e o professor de 
Bioquímica, tem várias partes de Bioquímica, das práticas de Bioquímica 
que poderiam atender às minhas explicações em fisiologia, mas a gente 
não consegue planejar. Muitas vezes porque não coincidem os dias de 
aula, às vezes tem semestre que tem a disciplina, tem semestre que não 
tem, então tem essas desvantagens da universidade particular (Grifo nosso) 
(D2-IES 2). 

 
 

Notamos no discurso do professorado a recorrência de uma atividade de 

planejamento que ocorre de forma coletiva, porém incipientemente, ou seja, o estar 

juntos efetivamente para (re)construção das disciplinas não se efetiva. Como 

referenda D2-IES 1, há diálogo entre os pares, no caso dessa professora, que 

estava chegando à instituição, esse auxílio foi condição para que conseguisse 

construir a organização lógica da disciplina, contudo, nada além parece acontecer. 

Embora D3-IES 1 reitere uma atividade conjunta, considerando que ministra apenas 

a parte teórica da disciplina, o que aparenta é apenas uma distribuição do que 

ocorre em suas aulas, do que é realizado pelo outro professor no espaço do 

laboratório. Em casos como este, esperaríamos relações mais amplas, que se 

constituíssem na indissociabilidade entre teoria-prática, e não um processo que 

reafirma a dicotomia entre essas esferas, afinal, se estamos formando professores, é 

urgente que vivenciem uma didática colaborativa. 
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Com Pernambuco (1994), podemos argumentar que o movimento de 

transformação dos espaços educativos se dará em ação (nesse mesmo movimento), 

pois é no fazer-refazer das práticas educativas que oportunizaremos uma formação 

de professores outra, o que urge na coletividade, para que os cursos coadunem uma 

mesma práxis. Nesse viés, é pertinente relembrar Freire (2003, p. 121):  

 
 

Mas, se os homens são seres do quefazer é exatamente porque seu fazer é 
ação e reflexão. É práxis. É transformação do mundo. E, na razão mesma 
em que o quefazer é práxis, todo fazer do quefazer tem de ter uma teoria 
que necessariamente o ilumine. O quefazer é teoria e prática. É reflexão e 
ação. 

 
 
Dessa forma, consideramos que a articulação teoria-prática se dá no 

(re)fazer, trata-se de um delinear que remete à ação de planejamento crítico, ou 

seja, que não é um todo apenas burocrático que impede o professorado de 

mudança, como reitera Santana, Oliveira-Neto e Shuvartz (2017) planejar pressupõe 

(re)planejar, tendo em vista que, na ação, é um exercício de tomada de decisões 

outras para alcançar os objetivos da aula são oportunos. Nessa direção, 

 
 

[...] o planejamento das ações de formação, assim como as reflexões 
realizadas nos processos de formação, dinamizam e orientam novas ações 
no cotidiano do professor, ou seja, o professor traz as questões-problemas-
dificuldades-desafios da sua prática e é incentivado a refletir teoricamente 
para voltar à sua prática com novas alternativas de ações (RÊGO, 2019, p. 
89). 

 
 
Contudo é pertinente afirmar que a integração no planejamento se refere 

não apenas ao reordenar de planos de ensino e planos de aula, mas à reordenação 

do curso em linhas gerais, através da constante reflexão das intencionalidades 

expressas nos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC), por exemplo, o perfil de 

egresso almejado. É igualmente importante que os professores rememorem, ao 

longo do semestre, o objetivo da formação que eles mesmos instituíram nos 

documentos regulamentares dos cursos, respaldados na ação e reflexão sobre a 

ação, com vista a evidenciar as finalidades essenciais da educação superior, 

movimentos éticos pertinentes e relevantes socialmente para ação cidadã dos 

sujeitos no ato de uma prática profissional. 



151 
 

Cabe ainda argumentar que os professores, em muitas de suas falas, 

referenciam a figura do Departamento, o que nos leva a questionar: Na 

universidade, a fragmentação em Unidades e Departamentos foi uma dinâmica que 

a afastou de sua função social? E ainda de uma práxis coletiva no interior dos 

cursos? As possíveis respostas para os questionamentos são múltiplas, porém 

arriscamos ponderar que sim, já que muitas vezes não conhecemos nem mesmo os 

demais professores de uma Unidade. O professorado fica restrito à ação de um 

Departamento especializado, que, em suas atividades, não consegue propor 

reflexões conjunturais, como a Botânica diz dela mesma, sem imbricar relações com 

o Ensino de Ciências e com a Biologia, desconsiderando que os saberes serão 

oportunizados conjuntamente nas práxis profissionais dos sujeitos que se 

(re)formam.  

Nessa direção sustentamos que um obstáculo para a efetividade da ação 

coletiva nos cursos está alinhado à concepção de planejamento dos professores. No 

caso de D1-IES 2, a evidência dessa atividade se faz apenas por uma dimensão 

técnica, a estruturação sequencial dos conteúdos mediante estratégias 

metodológicas, as quais são muitas vezes imutáveis para os docentes, não importa 

o semestre ou a turma, as ações estão condicionadas de forma repetitiva. Apenas 

D4-IES 1 concebe o planejamento como uma atividade de ensino alinhada às novas 

conjecturas da aula, “só vou abordar aquilo que a gente conseguiu no campo”, o que 

evidencia a significação e a valoração do trabalho desenvolvido pelos alunos, tal 

como figurado no trecho a seguir:  

 
 

Apresentou também algumas curiosidades importantes relacionadas ao 
conteúdo, como relação com doenças, ditos populares, entre outros. Segui 
questionando os alunos sobre a atividade realizada no Bosque. Ressaltou 
para os alunos que, com crianças muito pequenas, esta atividade não é 
muito aconselhada, pode ser realizada com o acompanhamento dos pais e 
fotografar, já com alunos no Ensino Médio a atividade é mais adequada. 
Ainda para analisar e refletir a atividade no Bosque apresentou alguns 
questionamentos como: “Quando chegam ao campo o que é importante?”; 
“Qual a importância dos fungos no Bosque?”. Em seguida passou algumas 
atividades. E disse que pediria para trazerem pão daqui umas duas 
semanas. A docente realizou a chamada e encerrou a aula às 13h53min 
(Aula 1-D4-IES 1). 

 
 

O ensino é espaço comunicativo, dialógico por natureza, assim, quando 

D3-IES 1, na narrativa abaixo, explicita a preocupação com uma linguagem próxima 
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dos discentes é muito oportuno. Porém, cabe lembrar que advogamos o ensino 

pautado no conhecimento científico, não podendo empregar qualquer fonte, mas sim 

uma verdadeiramente legítima.  

 

Para fazer a aula eu costumo buscar muito coisas de internet. Por que 
eu faço isso? Porque é uma das linguagens que eles mais acessam e 
muitas vezes, eu vejo isso acontecer demais, eles buscam coisa na internet 
e a internet dá informação errada. Então eu procuro usar coisa da internet 
justamente, porque são as coisas que eles vão achar e utilizo essas 
imagens, principalmente imagens, para dar o conteúdo. Óbvio, nem toda 
às vezes dá pra fazer tudo. [...] a gente define o conteúdo, define a 
abordagem [...] a licenciatura tem uma abordagem um pouco diferente 
do bacharelado, e faz essa divisão dos assuntos ao longo do tempo 
disponível, e aí cada um... eu prefiro fazer minhas aulas dessa maneira, 
então eu olho o livro, vejo mais ou menos o que tem e monto um esqueleto 
baseado, principalmente, nas figuras que eu acho disponíveis on-line, por 
que eles podem ter acesso também [...] (Grifo nosso) (D3-IES 1). 

 

 

A distinção entre os cursos de bacharelado e licenciatura são retomadas 

pelo professor, e isso é muito oportuno, reforçando relações específicas em um e 

outro, posto que formamos cada um desses sujeitos para espaços específicos de 

trabalho. Porém, nessa esteira é preciso juntamente com Rios (2010, p. 27) 

relembrar que, enquanto sujeitos de trabalho intelectual, não “damos aula”, posto 

que esta “não é algo que se dá, mas que se faz, no trabalho conjunto de professores 

e alunos”, já que não a entendemos como uma ação de doação. É preciso a 

receptividade de todos, e sabemos que nem todos os sujeitos se encontram 

disponíveis a aprendizagens no espaço da aula universitária, sendo esta sempre 

uma ação parcial. 

Como parte da conjuntura organizacional dos cursos são realizadas as 

chamadas “Semana de Planejamento”, à qual D4-IES 1, D1-IES 2 e D3-IES 2 fazem 

menção: 

 
 

A tal semana de planejamento, que eles chamam de semana de 
planejamento, ela é uma semana de o pessoal vir aqui, falar de problema 
no laboratório, fala de “não sei o quê”, ela não é uma semana que eu 
tenho os pares com quem conversar e, não que eu vou ensinar ninguém 
a dar aula, ou até você pode captar algumas coisas, mas não é uma 
semana como a gente tem. Por exemplo, tem a semana da Farmácia 
que eu acho o máximo, há muito tempo que eu não vou, mas eu acho 
o máximo, por que como eles são técnicos, eles não têm a formação 
pedagógica, eles trazem alguém com formação pedagógica pra 
discutir, pra pensar, pra falar sobre o plano. Por exemplo, eu faço 
plano com aquilo que eu aprendi, com aquilo que a gente foi 
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aprendendo, mas a gente não tem uma assessoria pra isso [...]. Mas eu 
aceito de bom grado, se alguém quer sentar comigo: -“Ah agora o 
plano de aula é assim, agora tem essas ferramentas”. Por exemplo, 
esse exercício de seminário que eu dou, eu aprendi com uma 
professora pedagoga, porque a pessoa ficar só assistindo o que o 
outro fala ali é uma palestra, pra mim não é um seminário, o 
seminário ele tem que interagir. Eu acho que o planejamento assim, 
coletivo, no ICB não existe, no departamento não existe, podia ter no 
departamento também [...] (Grifo nosso) (D4-IES 1). 
 
 [...] na instituição a gente tem, uma semana antes de iniciar o 
semestre, tem uma semana que é chamada de semana de 
planejamento, onde é definido os dias letivos, não os dias letivos, mas 
assim dentro desses dia letivos que já foram determinados pela instituição 
o departamento tem ainda algumas atividades do departamento, então são 
atividades como essa semana que a gente chamou de “BioIntegra”, a 
gente tem também a semana que a gente chama de “BioInconcert” que é 
uma atividade que a gente coloca aqui interna. Então algumas atividades 
acadêmicas departamentais, a gente chama de atividades acadêmicas e 
isso é definido, as datas comemorativas, a gente tem também a tradição 
de no primeiro semestre, em março, a “Hora do planeta” que a gente 
também define, então algumas datas comemorativas e algumas atividades 
acadêmicas que a gente acaba inserindo ali, como a “Jornada da 
Cidadania”, que é uma atividade da universidade, então para a 
universidade inteira, isso já vem no calendário, agora algumas dessas 
atividades é do departamento então isso é discutido nessa semana de 
planejamento que antecede o início das aulas (Grifo nosso) (D1-IES 2). 
 
Ela é individual no momento que você está em casa fazendo e 
planejando, mas depois ela se torna coletiva porque nós temos a 
semana de planejamento, e as áreas se reúnem principalmente pra não 
sobrepor conteúdo, discutir algumas atividades comuns. [...] O 
planejamento em si, o elaborar é individual, mas no momento em que 
você chega aqui ele é passado, nessa semana de planejamento e 
integração que acontece antes do início do semestre (Grifo nosso) (D3-
IES 2). 

 
 

Conforme as colocações dos professores, fica evidenciado que o espaço 

coletivo da “Semana de Planejamento” serve apenas para estabelecer as demandas 

de gestão e de estruturação do semestre, (re)construção do calendário da instituição 

com atividades específicas do curso, todavia trata-se de um espaço com pouca ou 

nenhuma atividade que conduza os docentes  a uma reflexão pedagógica.  

Nessa direção, talvez as ponderações que acreditamos fragilizar a 

formação ofertada estejam alinhadas a uma apreensão errônea da autonomia 

docente no espaço da Universidade. Consideramos que esta deve “estar voltada 

para que o(a) professor(a) reflita, crie e recrie as situações do cotidiano escolar” 

(REGO, 2019, p. 90), no nosso caso o cotidiano universitário, e não afugentá-lo do 

compartilhamento de ideias e proposições em vista de uma formação, como defende 

Freire (2011), que possibilite ao sujeito que apreende a capacidade de (re)criar o 
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aprendizado, e ainda ensiná-lo. Lançamos luz a um paradoxo que permeia a ideia 

de autonomia, como argumenta Contreras (2012, p. 77), o discurso em prol desse 

exercício “pode se transformar em uma forma de justificativa da exclusão da 

comunidade nas decisões que lhe afetam, tendo, porém pouco efeito real sobre 

condições de maior independência com respeito às políticas e interesses que podem 

ser tecnocráticos”. 

Assim, é preciso ressignificar o entendimento de autonomia, e instituir 

uma política de gestão no interior dos cursos de formação inicial, na Universidade 

em sua globalidade, que busque a realocação desse conceito “às margens das 

aderências do profissionalismo e no âmbito das qualidades e características do 

trabalho do professor que se desprendem de seu significado como profissão 

educativa” (CONTRERAS, 2010, p. 77). 

Uma das formas de autonomia do professor está na (re)estruturação da 

aula, que não se trata de uma ação trivial do trabalho docente, pois seu cerne é 

complexo, como evidencia D2-IES 2: 

 
 

 [...] a coisa mais difícil para mim não é o planejamento da disciplina, 
mas sim o planejamento da aula. [...] planejo um dia antes, ou a tarde, 
abro a minha aula, vejo, sei quais os slides que eu vou pular. [...] já 
tenho todas as minhas aulas prontas do semestre, a cada ano eu tento 
tirar ou inserir algumas coisas para renovar, mas é dentro desse 
planejamento que eu já tenho estabelecido (Grifo nosso) (D2-IES 2). 

 
 
Assim, consideramos que é no diálogo entre a ação idealizada e a sua 

materialização que encontramos a belezura da aula, marcando uma posição aberta 

que (re)cria conceitos e estratégias pedagógico-didáticas.  

Para tanto, não podemos nos fixar em um movimento pedagógico em que 

os grupos se reúnam unicamente para tratar de uma não sobreposição dos 

conteúdos, mas que firmem a relação “efetiva na própria construção do projeto 

político-pedagógico em todas as suas dimensões [...] e momentos (planejamento, 

execução e avaliação” (REGO, 2019, p. 89), fundamentada em dados da práxis 

docente universitária. Se houvesse o trabalho de uma assessoria pedagógica, 

conforme sugere D4-IES 1, poderia auxiliar, porém nada funcionará ou se tornará 

prática cultural instituída se os professores não desejarem “ser mais”. No caso de 

D4-IES 1, a vontade de ir além está imbricada ao apoio do Núcleo de Docentes 

Estruturantes do curso. 
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Percebemos que as aproximações de um processo emancipatório na 

formação, bem como o desejo de “ser mais” é recorrente na aula de D3-IES 2. No 

exercício de ruptura com uma ordem explicadora, o docente evidencia no saber-

fazer cotidiano da aula uma leitura crítica, sensível, criativa e ética. 

 

 
Primeiro você viu que eu só gosto de dar aula prática. Então a prática pra 
mim é fundamental, não adianta eu te descrever uma folha teórica, te 
mostrar slides se eu posso pegar uma folha da natureza, de um galho 
de árvore e falar “Olha aqui, a folha é isso pessoal. O que é uma folha? 
É uma estrutura da planta, é um órgão laminar, tem uma ponta, tem 
uma base”, e você vai falando, vai descrevendo, vai explicando e 
acontecendo a prática (Grifo nosso) (D3-IES 2).  
 
Pediu aos alunos para irem analisando a flor de alamanda que entregou, 
anotou no quadro o que vão observar. Seguiu contando as células, sempre 
mostrando e os alunos acompanhando com os seus exemplares. Continuou 
a classificação da flor observando o androceu e o gineceu, quando 
necessário o docente utilizava uma lupa de bolso. Algumas vezes 
questionava os alunos sobre a presença ou não de alguma estrutura da flor, 
e ainda um nome da estrutura/classificação, como por exemplo: o docente 
questiona “Folhas simples ou compostas?”, e os alunos respondem 
“Simples”. À medida que vão chegando às estruturas e classificações o 
docente ia explicando o conteúdo. Desenhou no quadro o cálice, androceu 
e gineceu de uma flor e pediu aos alunos que fizessem o mesmo na ficha 
de relatório que o aluno possuía, em seguida classificou as estruturas. 
Terminada a classificação realizou o carimbo de todas as fichas de relatório 
dos alunos. Devolveu as atividades de N1 dos alunos para confirmarem a 
nota disposta no sistema. A aula foi finalizada às 19h51min (Aula 1-D3-IES 
2). 
 
 [...] Fez uma explanação inicial sobre a planta, arguindo sobre a anatomia 
da flor. Seguiu fazendo a classificação da flor com os alunos, sempre 
instigando-os a observarem o material e realizarem a seguinte classificação. 
O docente ao mesmo tempo elucidava algumas anotações acerca das 
classificações no quadro negro enquanto os alunos elucidavam as 
informações no relatório (Aula 2-D3-IES 2).  

 
 

A fala de D3-IES 2 a princípio dissocia teoria-prática e demonstra, 

portanto, que o professor, embora alinhado a elementos de uma formação pautada 

na epistemologia da práxis, não tem essa consciência. Porém, fica evidenciada 

também uma prática pedagógica autônoma, no sentido de recriação do que 

poderíamos determinar e entender como sendo uma aula de Sistemática Vegetal no 

interior de um curso de Ciências Biológicas.  

Nesse viés, corroboramos Magalhães (2019, p. 70), na compreensão de 

que o 
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[...] o ensino criativo favorece estratégias que ajudam na solução de 
problemas, na superação do pensamento rígido de causa e efeito, das 
estruturas rígidas e imutáveis, das situações de autoritarismo e diretividade, 
dos julgamentos estereotipados, críticas severas, excesso de formalismo, 
indisciplina, medo de cometer erros, insegurança, falta de confiança na 
capacidade criativa, superação de preceitos e teorias dominantes, o que 
acaba favorecendo condições pedagógicas facilitadoras do 
desenvolvimento do potencial criativo. Ao final, tem-se a emergência de 
algo novo, original, cuja extensão se traduz ou através de uma produção 
potencialmente útil à sociedade, ou através das atitudes de um ser social 
que, ao sentir-se capaz de criar, sente-se capaz de transformar, de mudar, 
de melhorar. 

 
 
Os dilemas entre teoria e prática, ou mesmo ensino e pesquisa, parecem 

desaparecer nas aulas do professor que, ao experimentar, levantar hipóteses, e 

realizar movimentos de busca de validação e aplicação do conhecimento científico, 

exercita uma mediação pedagógica na sala de aula que valoriza o erro, e instiga os 

discentes ao exercício de busca de sistematização de um conhecimento, o que está 

materializado no fazer da aula com um questionamento e escuta atenta dos sujeitos. 

Em muito, as ponderações sobre a práxis instituída nas aulas do professor para 

alguns se constituam em educação frágil, pelo não exercício de transmissão-

recepção de conceitos, podemos inferir que evidencia processos de (re)construção e 

socialização de conhecimento, o que juntamente com Rios (2010, p. 26), 

acreditamos “formar cidadãos, portanto contribuir para que pessoas possam atuar 

criativamente no contexto social de que fazem parte”, e que aqui imbricamos aos 

contextos de atuação profissional docente na Universidade. 

Seguimos, apreendendo a dinâmica da aula dos professores, 

evidenciando as estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas pelos professores 

universitários participantes da investigação. Para Masetto (2012) as estratégias 

referem-se aos meios e recursos empregados pelo professor durante a aula com 

vista à aprendizagem significativa do alunado.  

Ao analisarmos a tabela 1, percebemos a predominância da aula 

expositiva dialogada, o que remete a Anastasiou e Alves (2015), pois as autoras 

consideram que os professores fazem uso dessa estratégia em demasiado por 

conceberem ensinar como apresentação e exposição do conhecimento. 
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Tabela 1 – Estratégias de ensino empregadas pelos professores universitários 

participantes da investigação. 

Estratégia de ensino Número de aulas em que a estratégia 
foi empregada 

Atividade escrita (Resenha) 1 
Jogo de perguntas e respostas 1 
Atividade Visual (Documentário/Filme) 2 
Leitura dinâmica 4 
Seminário 4 
Aula dialogada prática 8 
Estudo dirigido 9 
Aula expositiva dialogada  34 

 
 

As anotações das observações das aulas reforçam as informações da 

tabela 1: 

 
 
A aula foi iniciada às 18h56min com a docente perguntando aos alunos se 
tinham recebido o e-mail da aula anterior, dizendo que não teria aula, pois 
estava doente, falou ainda aos alunos que postou a nota de N1. Seguiu 
colocando aos alunos sobre o filme que assistiram para constituição da 
análise acerca da Unidade 2 da disciplina. [...] Em seguida continuou a 
abordagem sobre o desenvolvimento psicossexual ou libido, fase oral. 
Retomou nesse ponto o que seria essas fases para a teoria. Abordou sobre 
a fase anal, fase fálica ou estágio edipiano, período de latência, explicou por 
que não é uma fase, bem como suas características e ainda sobre a fase 
genital. Abordou com mais detalhes acerca do complexo de édipo, bem 
como sobre a realização desse. Seguiu explicando sobre pulsão ou instinto, 
sintoma na psicanálise. Em seguida abordou a 2ª Teoria do Aparelho 
Psíquico. Abordou sobre os mecanismos de defesa do ego. Já finalizando a 
aula, entregou aos alunos uma síntese sobre a Psicanálise de Freud, foi 
lendo e retomando alguns conceitos. Realizou a chamada e finalizou a aula 
às 21h33min (Aula 5-D1-IES 1). 
 
A aula teve início às 10h02min com o docente relembrando os assuntos já 
delineados até chegar em folha. Aponta que falará sobre a atividade prática 
da disciplina (PCC). Em seguida inicia o conteúdo da aula em si com um 
enfoque evolutivo, contextualizando o conteúdo, citando, por exemplo, a 
primeira planta vascular terrestre (Rhunia glilynne – vaughanii). Continua 
expondo o conteúdo, neste momento uma aluna fez uma intervenção, 
chamando a atenção para a abordagem do conteúdo na Educação básica, e 
o docente reforçou essa importância. O docente segue falando das funções 
das folhas, sendo elas a fotossíntese, proteção, reprodução, 
armazenamento, entre outras. Durante a explicação, o docente segue 
fazendo questionamentos aos alunos sobre como as folhas atuam nessas 
funções. Já quase no fim da aula, o docente informa que na próxima aula 
iniciará o conteúdo sobre as adaptações foliares. A aula foi finalizada às 
11h25min, com o docente dizendo que disponibilizou os slides no Sigaa 
(Aula 5-D3-IES 1). 
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 [...] Seguiu com a explanação sobre a fotossíntese, abordou também sobre 
as reações de transferência de elétrons. Falou sobre a fixação do Carbono 
e o Ciclo de Calvin. A aula foi finalizada às 12h01min (Aula 5-D1-IES 2). 
 
A aula foi iniciada às 20h35min com a docente respondendo uma dúvida de 
um aluno sobre a aula prática (Como o néfron funciona como um filtro?). 
Seguiu abordando sobre o túbulo contorcido proximal. Neste momento uma 
aluna fez uma pergunta e a docente respondeu. Abordou sobre a 
reabsorção no TCP (Aula 4-D2-IES 2). 

 

 

É, nesse sentido, que muitos procuram desenvolver competências e 

habilidades de exposição e oratória. Aproximando-se do modelo de ensino jesuítico, 

os três momentos da aula, são: preleção do professor; levantamento de dúvidas e 

realização de exercício para fixação do exposto inicialmente, dessa forma. A 

aprendizagem nessa perspectiva educacional se faz pela memorização.  

Não é estranho, portanto, encontrar o estudo dirigido sendo empregado 

em um número razoável de aulas observadas (9), posto que em muito estejam 

dispostos para fixação dos conhecimentos. Entretanto, a estratégia poderia ser 

empregada de forma dialética, oportunizando um exercício de retomada dos 

conceitos com análises de casos, induzindo um movimento de investigação e não de 

simples recortar e colar dos textos base das disciplinas.  

Alinhado ao movimento de transmissão-recepção de conteúdos, muitas 

vezes há a dinâmica de apresentação de puras definições, e não explanações 

históricas e filosóficas dos conceitos em sua maioria, as quais continuam sendo 

reproduzidas com a utilização de estratégias, como o seminário e a leitura dinâmica. 

Assim, é pertinente retomar a fala de D4-IES 1, quando alicerça a ideia do seminário 

como uma tentativa de realização de uma aula dialógica, a instituição de um 

movimento de troca pelo embate entre a turma, e não simplesmente de recepção 

passiva, e muitas vezes, pouco atenta, da apresentação dos demais colegas. 

Neste ponto, precisamos ponderar que, na tabela 1, o que denominamos 

“aula dialogada prática” configura-se na tentativa de D3-IES 2 de configurar uma 

aula em que teoria-prática seja evidenciada conjuntamente, mediante a apreensão 

taxinômica de grupos vegetais.  
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- O docente adentrou à sala, organizou a mesa, anotou o material – aula no 
quadro-negro. Iniciou a aula às 18h48min, perguntando aos alunos com o 
material da aula em mãos “Que planta é essa?”. A partir da pergunta 
retomou com os alunos alguns aspectos ministrados (teoria) nas primeiras 
aulas da disciplina e afirmou que nesta aula trabalhariam com 
Gimnospermas. Abordou alguns aspectos do grupo estudado, colocou que 
nessa aula trabalhariam com duas espécies. [...] O docente seguiu falando 
sobre algumas das características do Pinheiro-do-Paraná, ao mesmo 
tempo, que anotava essas no quadro, os alunos, em silêncio, foram 
preenchendo o relatório. O docente foi anotando no quadro os dados da 
chave de classificação e abordando o que são os conceitos dispostos na 
chave. Chegaram à família e uma aluna pediu que o docente reexplicasse o 
elemento que abordaram na chave e assim ele o fez. Seguiu anotando no 
quadro e discutindo os aspectos da sistemática da espécie estudada, o 
próprio docente foi colocando as informações. Em seguida, passou para o 
segundo material (Pinus) [...] (Aula 5-D3-IES 2). 

 
 
A opção pela mediação do conhecimento e não a exposição delongada, 

que marca historicamente o ensino de sistemática no interior dos cursos de 

Licenciatura em Ciências Biológicas, demarca uma concepção de aprendizagem 

crítica, na qual discentes e professores universitários investem significativamente em 

vista da (re)construção de conhecimentos. Apreender nas aulas de D3-IES 2 é 

expressão de uma construção colaborativa (interação do sujeito com o meio e os 

conhecimentos científicos), os alunos se apropriam e objetivam “os conteúdos e 

formas de organização e de colaboração do conhecimento historicamente 

desenvolvidos” (FONTANA, 2005, p. 14). 

É pertinente rememorar neste ponto que as atividades avaliativas nas 

disciplinas dos professores universitários observados ocorriam, basicamente, por 

meio do instrumento prova.  

 
 

 [...]. A professora iniciou o feedback da prova realizada na aula anterior, 
porém não as entregou, alegando que seria uma dica para os alunos, pois 
entregar as provas no início da aula pode criar um clima ruim na aula. Ainda 
sobre a prova, disse que esperava mais da turma, por ela ser bem pequena, 
e que como havia baseado a prova nos textos enviados, visto que poucos 
leram, ficava complicado para esses alunos, os quais alegaram que ficaram 
apenas com a aula. Disse que, se os alunos quisessem, ela iria corrigir a 
prova com eles no fim da aula, alegou que gosta dessa prática, mas que 
deixa sempre a critério do alunado [...] (Aula 4-D1-IES 1).  
 
Ao fim da aula um aluno questionou sobre o formato da prova e a docente 
explicou, outra aluna queria saber se a filogenia seria cobrada e a docente 
explicou que bem pouco, devido às mudanças da posição dos grupos. Em 
seguida a docente fez um apanhado geral dos grupos já estudados e falou 
para os alunos trazerem para a próxima aula prática pão e cebola. Realizou 
a chamada e finalizou a aula às 14h03min (Aula 3-D4-IES 1). 
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 [...] Em certo momento da aula a professora chamou a atenção dos alunos 
dizendo “Vou falar uma coisa que vai estimular vocês a prestar atenção, vai 
cair na prova” (Aula 6-D4-IES 1). 
 
A aula foi iniciada às 10h54min com o docente solicitando que um grupo ao 
fundo da sala organizasse as cadeiras em fila, eles organizaram e a 
chamada foi realizada pelo docente. Posteriormente um tempo no 
computador o docente falou sobre o restante do cronograma da disciplina, 
sinalizando que na próxima aula será a primeira prova para N2. Sinalizou 
que o cronograma e a correção das provas que sempre realiza com os 
alunos em sala são parte do planejamento, nesse momento chamou a 
atenção dos alunos da licenciatura, colocando que ainda irão aprender 
sobre a temática (Aula 4-D1-IES 2). 

 
 
As aulas de realização das provas não foram observadas, porém é 

possível inferir acerca das dinâmicas avaliativas, posto que, em muitos momentos 

das aulas, elas eram ponderadas. Em suma, os professores não concebem a prática 

avaliativa como um todo processual, contínuo e colaborativo, realizando, em 

detrimento da avaliação da aprendizagem, a prática do exame, o que se dava 

majoritariamente pelo instrumento prova. Atividades avaliativas como seminários, 

relatórios de aulas práticas e resenhas eram empregadas, porém correspondia um 

percentual pouco significativo na média final. 

Ensinar exige um exercício consciente de tomada de decisões, e é sobre 

essas questões que argumenta D1-IES 1, quando aborda o acolhimento da turma a 

propostas de atividades que a professora tentava desenvolver. 

 

 
Aquela turma que você observa, por exemplo, a turma de Biologia, ela está 
sendo muito desafiadora pra mim, eu estou tendo muita dificuldade com 
aquela turma. Então eu tive que abrir mão de muitas coisas que eu 
queria fazer com aquela turma em função do perfil da turma. É uma 
turma que se envolve pouco! Eu tinha a maior expectativa em relação à 
turma, muito alta: “o grupo é pequeno, nós vamos arrasar”, porém é 
exatamente o contrário [...] (Grifo nosso) (D1-IES 1). 
 
Isso, e aí eu acho que é recíproco, a partir do momento que eu vejo essa 
turma pequenininha, nós estamos com sete alunos frequentando, 
efetivamente matriculados e frequentando, eu não vejo nenhum tipo de 
engajamento dessa turma com exceção de uma única aluna que é muito 
tímida, eu não vejo, pra mim é muito nítido que eles não leem os textos, que 
eles não fazem nada que eu solicito, que eles não aceitam nenhuma 
proposta de trabalho em duplas ou em grupos em sala de aula, não me 
possibilitam formas didáticas diferentes de manipular o conteúdo, só 
querem aulas expositivas, e eu me sinto travada. Então esse é um bom 
exemplo, eu não considero, apesar de que eu estou cumprindo o meu 
papel, estou dando a teoria, estou conseguindo em termos de 
conteúdo, mas em termos de discussão de jeito nenhum. Porque só eu 
falo, eles participam muito pouco (Grifo nosso) (D1-IES 1). 
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As tentativas de D1-IES 1 para corporificar uma aula dialógica se fizeram 

em muitos momentos, como exposto nos relatos das aulas observadas, porém a 

negação da turma em realizar um simples círculo, por exemplo, para as discussões 

dos textos levou a professora, depois de muito insistir que apresentassem uma 

resposta positiva, a optar por desistir de uma prática pedagógica reconhecidamente 

crítica. Primeiramente, o quadro apresentado pode ser resultado da inserção dos 

alunos durante a Educação Básica e da própria formação de professores de um 

modelo de aula tradicional, no qual as reflexões foram pouco estimuladas ou nem 

mesmo aceitas, ou mesmo, por não denotarem significados imediatos nos 

conhecimentos da disciplina para o futuro profissional. As escolhas metodológicas 

da docente poderiam induzir ao quadro, porém a mesma demonstra compromisso 

com os movimentos de ensino-aprendizagem que tenta oportunizar, demonstrando 

um pensamento crítico sobre a prática de hoje ou de ontem em favor de dinâmicas 

outras.  

Assim, ao enfatizar essas questões, objetivamos argumentar que, para a 

materialização de um trabalho docente com vista a oportunizar conhecimentos 

outros na formação de professores, depende da aceitação do alunado a 

(re)construção da aula, e consequentemente da “nossa” formação, o que leva o 

docente a reconhecer seu papel de atuante sobre a motivação do sujeito, para que 

este desenvolva uma curiosidade epistemológica no trilhar formativo em que se 

insere. É nesses anseios que ratificamos com Freire (2011, p. 34) que é urgente 

promover a transformação da ingenuidade em criticidade, o que “não pode ou não 

deve ser feito à distância de uma rigorosa formação ética, ao lado sempre da 

estética”. Portanto, nossas escolhas enquanto professores universitários para a 

(re)construção da aula são determinantes para convencer e oportunizar um diálogo 

amplo sobre a construção da identidade docente. 

Nessa conjuntura, conseguimos afirmar que “a prática educativa é tudo 

isso: afetividade, alegria, capacidade científica, domínio técnico a serviço da 

mudança ou, lamentavelmente, da permanência do hoje” (FREIRE, 2011, p. 140). 

Portanto, percebemos que, no exercício do trabalho, os professores participantes da 

pesquisa são contradição, transitam por movimentos que ora se aproximam dos 

preceitos de uma formação pela e na práxis, e ora se distanciam com construções 

altamente técnicas, que imprimem marcas de sua própria trajetória profissional, 
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quando as discussões pedagógicas foram pouco ou nada existentes, como 

explicitado “um educador com muito pouco de formador, com muito mais de 

treinador, de transferidor de saberes, de exercitador de destrezas” (FREIRE, 2011, 

p. 140). 

 

 
5.2.2 Trabalho docente: o conhecimento docente em foco 

 
 

No exercício do trabalho docente estamos cotidianamente margeando 

discussões acerca da competência dos profissionais, porém o que seria um 

profissional competente? Ou ainda, como reforça Rios (2010), será competente um 

profissional qualificado? A autora pondera que o termo está associado 

majoritariamente às demandas mercadológicas e, assim argumenta: 

 
 
Quando recorro à relação entre os conceitos de competência e qualificação, 
minha intenção é explorar a ideia de qualidade presente no segundo: fala-se 
em um profissional qualificado como um profissional que possui 
determinadas qualidades (alguns diriam competências) para a realização de 
determinadas funções (RIOS, 2010, p. 84). 

 
 

Portanto, é necessária uma postura crítica para uma leitura abrangente 

dos dizeres da autora, já que deseja destituir do termo competência “uma 

compreensão ideologizante”, compreendendo-o alinhado às dinâmicas do 

tecnicismo. Nesse viés, instituímos um processo de reflexão crítica como 

possibilidade para apreender os fenômenos do trabalho docente de forma 

abrangente, o que inclui o compromisso com as demandas sociais. Evidenciamos 

uma referência à articulação entre a dimensão técnica e uma dimensão ética e 

política no âmbito do fazer pedagógico na Universidade de forma articulada; 

incluindo ainda uma dimensão estética. 

A definição de um professor competente estaria, nessa altura das nossas 

discussões, determinada pela indissociabilidade entre as dimensões levantadas, 

afinal  
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[...] não posso qualificar de competente o professor que apenas conhece 
bem o que precisa ensinar ou que domina bem alguns recursos técnicos ou 
que tem um engajamento político, é militante do sindicato de sua categoria 
profissional. Não faço referência a uma “competência técnica”, uma 
“competência política” ou uma “competência ética” – não se trata de três 
competências, mas de três componentes de uma competência. O conjunto 
de propriedade, de caráter técnico, ético e político – e também estético [...], 
é que define a competência (RIOS, 2010, p. 89). 

 
 
Assim, entendida a competência e imersos aos ecos das discussões dos 

sujeitos investigados, podemos apreender elementos que configuram uma e outra 

dimensão.  

No discurso dos professores desta pesquisa, o domínio da competência 

técnica é reafirmado, em sua maioria, associada ao domínio do conhecimento 

científico dos campos em que atuam. A ponderação que realizamos é soberana nas 

aulas, posto que encontramos o professor como explicador, ou seja, o porta voz dos 

conhecimentos que ele mesmo auxilia a rever no âmbito da pesquisa acadêmica. 

Assim, não parece haver negociação para uma perspectiva plural sobre as formas 

de compreensão dos fenômenos que as Ciências Biológicas buscam elucidar, mas a 

exposição de uma verdade absoluta, o que com certamente cerceia a busca pela 

indissociabilidade entre teoria-prática. 

Nesse limiar temos a fala de D3-IES 1: 

 
 

 [...] tento sempre colocar questões relativas ao conteúdo técnico, o 
conteúdo técnico está lá, o que é parênquima, o que é definição, então 
existe uma formalidade do conhecimento neste momento. Mas eu sempre 
tento trazer curiosidade, questões inovadoras, aplicações, pra ampliar 
mesmo [...] (Grifo nosso) (D3-IES 1). 

 
 
Caracterizamos essa competência como a habilidade dos professores 

universitários de “fazer algo”, organizar e de desenvolver com maestria as atividades 

de trabalho pedagógico. É, portanto, inerente o domínio do conteúdo, claro que a 

defesa está para a apropriação lógico-histórica dos conteúdos, o que não parece ser 

o foco dos professores. Na colocação de D3-IES 1 está explícita a questão quando 

reforça a apresentação de uma definição, um saber pronto e acabado, uma verdade 

científica imutável, contrário à defesa que empreendemos no campo da Educação 

em Ciências.  
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Para alargar nossas ponderações apresentamos as articulações dos 

demais sujeitos investigados: 

 
 

 [...] você tem que saber do que está falando, então os conteúdos das 
disciplinas. [...] Então eu acho que, assim, o conhecimento de disciplina, 
de conteúdo eu acho que isso é fundamental. Mas claro, eu acho que a 
postura do professor diante da turma, o desenvolvimento das aulas, as 
diferentes atividades são importantes, embora eu ainda tenha um método 
talvez tradicional de aula, eu chego lá e dou a aula, mas eu sempre 
tento assim interagir com os alunos, trazer atividades pra eles, nas 
aulas práticas a gente (Grifo nosso) (D2-IES 1).  
 
O conceitual é o básico, conceitos das informações. A técnica eu acho 
que eles aprendem mais num trabalho de campo, num laboratório, numa 
pesquisa como essas que eles realizam num experimento, na técnica então 
eles vão pensar sobre isso (Grifo nosso) (D4-IES 1). 
 
Ser professor na universidade... assim, inicialmente o conteúdo, [...] o 
conteúdo formal, o conteúdo positivado que é o conteúdo da disciplina. Pra 
mim isso é importante, dominar esse conteúdo. E outro, pra mim, que eu 
acho importante é uma questão psicológica, é uma questão pessoal, acho 
que é uma questão subjetiva, uma questão que vai de indivíduo pra 
indivíduo, que eu considero como uma questão de personalidade, que é 
pessoal, que vem de uma questão psicológica, de lidar com os alunos. 
Porque isso tudo, assim, não adianta só dominar o conteúdo, mas você 
tem uma forma de lidar, de uma relação, como eu vou dizer isso? De uma 
relação interpessoal, dessa questão da psicologia, eu chamo isso de 
didática, talvez isso seria dado, eu não fiz licenciatura, mas talvez seria 
dado dentro da didática, mas essa questão dessa relação professor/aluno, 
porque isso é realmente importante (Grifo nosso) (D1-IES 2). 
 
Assim, do conhecimento, do domínio do conteúdo, eu acho que esse 
conhecimento social, de conhecer os alunos, essa relação interpessoal, 
que a gente tem que ter essa percepção para lidar com uma sala de aula, 
entender que temos um aluno, uma pessoa, um indivíduo que tem seus 
momentos bons, seus momentos ruins. Que a gente, querendo ou não, a 
gente tem que levar em consideração isso nesses momentos, de perceber 
que, se o aluno tirou uma nota ruim, de perguntar se está tendo dificuldade, 
de ter essa abertura, é importante isso (Grifo nosso) (D1-IES 2). 
 
Fundamental é o domínio do conhecimento, é o domínio dessa área, é 
o domínio desses conceitos, desse conteúdo. Porque você não pode 
lecionar um conteúdo que você não domina. Então você pode até 
lecionar, se me chamar aqui pra dar Química, se me chamar pra dar Física, 
Genética, eu posso até lecionar, preparo, mas não vai ser igual a essa 
espontaneidade que sai de mim com esse conteúdo que eu gosto. Primeiro 
eu não domino não, eu amo, eu gosto de falar, então isso aí já te 
facilita esse domínio que é natural. E o tempo né, porque quantos anos 
dando essa matéria, normalmente a gente aqui, tanto aqui, quanto na 
Federal leciona sempre as mesmas matérias, os mesmos conteúdos. Então 
eu estou responsável pela Botânica Sistemática... Sistemática de 
fanerógamas, estou responsável por Bioética que é uma matéria linda 
também, é no último período do curso, quer dizer o que é a ética dentro da 
profissão, os estágios também, da licenciatura e do bacharelado, mas 
basicamente eu comecei e continuo com a Botânica. Então eu acho que 
esse gosto, esse amor pela área. Os alunos falam que eles me 
entendem, que eles me compreendem, aprendem com mais facilidade 
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por que eles percebem que eu transmito com amor, eu não sei o que 
eles querem dizer, o que é esse amor, eu acho que deve ser o gosto, 
eu não sei assim te falar o que seria. Eu amo dar aula e eu amo esse 
conteúdo, é tão bom falar, é tão bom você esmiuçar aquela coisa que... 
ainda mais em termos práticos (Grifo nosso) (D3-IES 2). 

 
 

O trabalho docente, como rememora Queiroz (2016, p. 151), “é uma 

forma específica de trabalho educativo que se concretiza como mediação na 

produção do humano e de sua sociabilidade, no seio das práticas sociais mais 

amplas”. Portanto, é atividade de (re)formação humana, nesse sentido é pertinente a 

colocação dos professores investigados, posto que o domínio conceitual e técnico-

prático da cultura profissional – a docência – é condição para materialização do 

exercício compreensivo do papel que assumimos enquanto professores nas 

diferentes instituições de ensino. 

O trabalho, mediante os enunciados de Marx, é categoria ontológica do 

humano, portanto, o que constitui o sujeito social. Considerando a colocação, 

podemos inferir que a práxis é o que caracteriza o trabalho docente. Na 

contemporaneidade, imerso nos preceitos do capitalismo, é preciso estar vigilante às 

dinâmicas de alienação que são instituídas no contexto das Universidades, com 

vista à negativa da expertise implicada por esta lógica, como apresenta Magalhães 

(2014). A esse respeito Queiroz (2016, p. 152) chama atenção 

 
 
No caso do trabalhador docente, o processo de alienação tem atingido 
níveis tão elevados que seus efeitos podem ser observados na 
desintelectualização e desprofissionalização do professor, na pauperização 
de seu trabalho, na perda da identidade docente, na quebra da 
sociabilidade de classe e na consequente negação do trabalho como 
processo de humanização. 

 
 

Assim, queremos alertar que a destituição de um aprofundamento teórico-

prático, o que é salientado em alguns momentos pelos professores investigados, 

constitui processo de desintelectualização e desprofissionalização.  

Para ensinar na Universidade, bem como em outros espaços educativos, 

cabe ao professorado “realizar a práxis educativa, possibilitando a transformação 

tanto dos estudantes sob sua responsabilidade quanto de si mesmo” (QUEIROZ, 

2016, p. 151), assim, não podemos destituir o trabalho docente de seu poder 

transformador.  
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Em face do exposto, consideramos substancial a relação estabelecida 

nos discursos acima acerca da relação forma e conteúdo, posto que a concretização 

do conhecimento no bojo da aula se faz por um ou mais métodos, por uma forma 

específica que possibilita sua aquisição. Assim, quando D2-IES 1 evidencia que 

ainda se alinha a um método tradicional de ensinar, demonstra a inserção na busca 

por outros caminhos metodológicos para mediar conhecimento, posto que, assim 

como D1-IES 2, reconhece o sujeito da aprendizagem, alegando a urgência de 

considerar seus anseios na elaboração da aula, em suas palavras, interagir com 

esse sujeito.  

Nessa linha, D1-IES 1 e D2- IES 2 apontam a postura relacional da aula e 

sua importância enquanto profissional para construção dos professores que 

(re)forma no contexto da sua disciplina que ministra no curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas. 

 
 

Se eu respeito, se eu abro espaço para que eles formulem suas 
próprias opiniões a respeito disso que eu estou colocando, então sem 
dúvida eu sou uma formadora. Desse modo eu estou influenciando a 
formação deles, de forma ética, política, eu estou influenciando tudo [...] 
(Grifo nosso) (D1-IES 1). 
 
 [...] eu não acredito em professor que não seja educador, eu não 
consigo, por exemplo, eu estou te dando aula e eu vejo que você não 
está bem, e eu não consigo depois da aula chegar em você e falar: 
“Você está bem? O que está acontecendo? Posso te ajudar?”. Vai além 
da minha função de professora, mas eu também não acho que o professor 
tenha que cuidar da educação básica, da educação de casa do aluno (Grifo 
nosso) (D2-IES 2). 

 
 
Ademais, quanto à postura relacional, o professor D3-IES 1 ressalta a 

importância de uma formação pedagógica por parte dos professores para que 

consigam serem expoentes de formação humanizada, ou seja, uma práxis 

contextualizada “social e geográfica”. A compreensão do alunado para além de um 

sujeito apenas cognitivo, sujeito em sua inteireza afetiva e histórica também é 

salientada, e podemos aqui apreender os movimentos que alocam os professores 

em uma transição, a vivência cotidiana de amarrar técnicas que lhes constituíram 

sujeitos-professores e as possibilidades e urgências de um novo tempo educativo 

em que comungam dimensões afetivas e técnicas de forma natural, e indissociável. 
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 [...] acho importante termos uma formação, embasamento teórico, 
vamos dizer assim, de algumas referências da área da educação, 
embora a gente, eu pra ser sincero, eu já tive isso, eu guardo muitas coisas, 
mas pra te dizer que eu pego essas referências e sempre fico recorrendo a 
elas é mentira, não faço isso mais. Pela minha formação eu acho que trouxe 
essa bagagem da área de educação, da participação dos alunos e até do 
construtivismo, eu uso bastante o construtivismo na minha aula, trago 
questões práticas que eles levantam, quando eles levantam, então 
realidade local eu uso bastante também, exemplos do Cerrado, que é onde 
estamos. Então eu acho isso importante, a contextualização social e 
geográfica, vamos dizer assim, do conhecimento. Eu tenho uma coisa 
que é assim, não é teórico e nem nada, mas assim, eu tenho uma coisa 
muito humana, eu acho que é muito importante na minha lida com os 
alunos, aí é uma questão social, uma questão conjuntural, política e social 
que a gente está vivendo que as pessoas não têm mais empatia, é um 
egoísmo sem fim e aí eu acho que passo isso para os alunos. Então eu 
sempre tento ter empatia com eles, ser o mais humano possível, olhar 
cada caso, dar o meu e-mail pra eles, “Olha gente se vocês tiverem algum 
problema...”, pra mostrar pra eles que o professor não está ali só pra chegar 
dar a aula e ir embora. Eu enxergo como indivíduos também, embora ás 
vezes eu não saiba o nome de todo mundo, mas a minha memória visual é 
muito boa, então eu conheço as caras e eu passo anos cumprimentando os 
alunos aí pelo campus. Então assim, tem uma carga teórica, o papel do 
professor de passar o conteúdo técnico e teórico, que não tem jeito né, 
a gente precisa ter uma carga de teoria, aliado a essa abordagem que é 
embasada por teorias da educação, eu acho que isso tem que ter uma 
abordagem, a gente tem que decidir qual é a abordagem que a gente 
mais gosta, no meu caso é a abordagem construtivista. E a questão 
humana, que eu acho que está quase que igual ali na questão da 
abordagem, por que os professores são formadores da sociedade, então é 
como ele lida com as crianças, como ele lida com seus alunos, eu no caso 
não são crianças mais, é como essas pessoas vão refletir no seu... eu 
espero, eu imagino, é como eles vão refletir em seus relacionamentos 
sociais (Grifo nosso) (D3-IES 1). 

 

A interação de que falam os professores, instituída de forma dialógica 

torna-se vital para a proposição de novos paradigmas educativos na (re)constituição 

da aula universitária. Margeamos e tornamos crucial, nesse viés, o trabalho docente 

“essencialmente criativo, é atividade vital, pensada, consciente, planejada e dirigida 

a um fim determinando de antemão” (QUEIROZ, 2016, p. 155). 

É oportuno ponderar que o fazer técnico é, de forma exímia, 

desempenhado pelos professores universitários investigados, tal como podemos 

ressaltar a vivência com D3-IES 2.  

 
 

O docente adentrou à aula/sala muito receptivo com os alunos, esses que 
estavam reclamando de algumas notas. O docente organizou sua mesa 
dispondo sobre ela algumas flores que trouxera, por fim dispôs no quadro o 
cronograma das próximas aulas da disciplina. Iniciou a aula às 18h49min 
reportando sobre a importância das aulas teóricas, como auxiliam na 
compreensão das aulas práticas (Aula 1-D3-IES 2). 
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O docente chegou na sala, organizou sua mesa e distribuiu aos discentes 
uma flor de flamboianzinho. Posteriormente anotou no quadro negro o que 
chama de “Material – aula”. Iniciou a aula às 18h56min, pontuando aos 
alunos que nesta aula eles deveriam fazer a classificação sozinhos (Aula 2-
D3-IES 2). 

 
 
Dessa forma, consideramos que o trabalho do professor é gestado de 

forma intencional, sendo que a organização da lousa, da sua mesa, e, sobretudo do 

material biológico utilizado na aula refletem esse princípio da ação pedagógica 

(planejamento). O movimento oportunizado facilita o desenrolar das discussões, e 

claramente o entendimento dos discentes acerca das dinâmicas em que estarão 

imersos em uma e outra aula do professor.  

Visando exemplificar o saber-fazer técnico do professor ao efetivar a aula, 

é expoente argumentar acerca do material de apoio que empregam em suas 

exposições, o material de powerpoint.  

 
 

A docente iniciou a aula reforçando a bibliografia para o estudo do grupo. 
Seguiu com a filogenia do grupo, enfatizando o que separa Ascomycota de 
Basidiomycota. Abordou acerca da diversidade taxonômica do grupo no 
Brasil e no Centro-Oeste. Trouxe distintas imagens do trabalho de campo 
realizado pela turma, para mostrar exemplos do grupo. Falou dos aspectos 
religiosos ligados ao grupo. Seguiu falando sobre o hábito dos fungos 
basidiomycotas (Aula 7-D4-IES 1). 

 
 

                Observamos que é notório o exercício de revisão do material de 

powerpoint pelos professores, sobretudo no que tange às atualizações dos 

conteúdos, apresentando um material organizado e rico em imagens, bem como 

vídeos que ilustram as temáticas que abordam. No caso de D4-IES 1, a revisão 

ocorre principalmente em relação às imagens, já que sempre faz uso do material 

fotográfico produzido durante a aula campo realizada no Bosque da IES 1, o qual é 

disponibilizado à professora para compor um banco de dados da disciplina. 

Além disso, os professores universitários, ao primarem pelo saber do 

conteúdo, não negam outras dimensões que configuram sua constituição, como 

podemos evidenciar a seguir: 

 
 

 [...] A conceitual, a ética, a política, porque a partir do momento que eu 
faço uma escolha de texto, por exemplo, a escolha de autor, ou de 
comentários sobre os autores eu já estou assumindo uma postura 
política né. Então a escolha da minha metodologia, a escolha do meu 
material, a forma como eu interajo com meu aluno, isso diz muito 
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sobre a minha postura ética, política, o meu lugar político, o meu lugar 
conceitual dentro da formação. Então eu acho que estão implicadas todas 
elas, não só em como eu ensino, e não só em como eu apresento a 
disciplina, mas como eu lido com esses alunos (Grifo nosso) (D1-IES 1). 
 
É, eu acho que conceitual e técnica é mais relacionadas à parte de 
conteúdos da disciplina. Uma questão política, ética eu acho que é a 
forma como você trata os alunos, por que a gente tem dentro de uma 
sala uma diversidade de alunos muito grande, então a forma como você os 
trata, todo mundo tem que ser tratado da mesma forma. Então, eu acho que 
entraria nessa questão de tratamento com os alunos, ser uma pessoa 
correta, justa, por exemplo, em correção de provas, em correção de 
atividades, eu acho que você tem que sempre ser justa com a nota, com os 
alunos. Essa questão relacional, eu na verdade acho que está 
relacionada a isso política, ética, a forma com que você trata os 
alunos. Sensível e criativa... Sensível eu também acho que pode entrar 
nessa de como você trata os alunos, se você tem uma maior 
sensibilidade. Por que aluno sempre vem assim “Ah professora eu não 
consegui fazer isso por que eu estava com tal problema”, então você tem 
que ás vezes entender o aluno [...]. E a criativa, eu acho que está em 
termos de... talvez eu possa pecar um pouco porque eu não sou uma 
pessoa muito criativa. Então a maneira, recursos empregados para as 
aulas, coisas diferentes, talvez seja nesse sentido de criatividade. [...] 
eu tenho que aprimorar um pouquinho esse lado da criatividade por 
que eu realmente nunca fui uma pessoa muito criativa. Então eu até fico 
pensando, observando, agora por exemplo eu estou fazendo o curso de 
docência que nós temos que fazer, os professores que entram, e aí a gente 
tem muitas palestras. Inclusive na semana passada a gente teve uma 
palestra sobre avaliações, e as diferentes formas de avaliações, fiquei 
pensando: “Nossa, eu podia ter dado isso, isso era legal, isso podia ter sido 
dado, isso eu dou, isso eu não dou”. Então porque ás vezes o lado dessa 
forma criativa de pensar as coisas, de como dar aulas e atividades 
talvez eu tenha que aprimorar um pouco, não sei se é isso, nesse 
sentido (Grifo nosso) (D2-IES 1). 
 
 [...] não tem como não ser político, eu acho que isso é uma irrealidade, 
eu acho que a escola sem partido é uma escola partidária só que travestida 
de não partidária devido aos movimentos que estão ocorrendo no Brasil 
ultimamente, sei lá, está ocorrendo um retrocesso, uma intolerância muito 
grande, uma... não sei se eu posso dizer isso, porque no Brasil não tem 
direita e esquerda, só tem situação e oposição, e a oposição é porca. Mas 
enfim, está ocorrendo isso e eu sempre tento trazer questões 
oportunamente, não é sempre, mas oportunamente eu sempre trago estas 
questões, especialmente quando vem pessoa em sala, aqui na IES 1 várias 
vezes pessoas entram na nossa sala e pedem pra ter a palavra, o pessoal 
do DCE, dos DA’s, dos Centros acadêmicos e etc. Nesses momentos eu 
faço pontuações, eu pontuo algumas coisas [...] (Grifo nosso) (D3-IES 1). 
 
A questão política eu acho que muitas vezes eu não discuto muito com eles 
não, sabe a questão da política de ensino, como vai fazer, eu também não 
tenho tempo pra dimensionar essa questão política dentro da 
disciplina. A ética eu sempre falo, eu acho que eles têm que pensar, 
por exemplo, no respeito com os próprios colegas, então é uma coisa 
assim meio complicada [...]. O relacional, aí depende de todo mundo, 
porque ás vezes você não tem... como é que eu vou dizer, empatia né, isso 
depende de um para o outro, isso aí é bioquímica comprovada, não tem 
jeito, então ás vezes, por exemplo, eu dou um acesso pra eles tirarem 
dúvidas num dia tal, e fico aqui pra tirar dúvidas e eles não aparecem [...] O 
sensível também já entrou um pouquinho nessa história do menino né. E 
criatividade, gente! Eu adoro bolar esses experimentos, tudo que estão 
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aqui, tem uns que eu chamo de experimento, mas não são experimentos, o 
caso de mapeamento não é experimento, a ideia do mapeamento nem era 
essa, tem um programinha que você faz pela internet, aqui elas não têm 
muita afinidade com a internet [...] (Grifo nosso) (D4-IES 1). 
 
 [...] são dimensões indissociáveis no trabalho docente. Acho difícil 
não ter isso, não ter uma visão política, ética, relacional [...]. Eu acho 
que tudo isso faz parte da dimensão do trabalho docente, não tem como 
você não lidar com a política, você não estar preocupado com a 
política que envolve toda essa questão social [...]. A questão se o aluno 
está desempregado, se ele está com alguma dificuldade, tudo isso vem 
parar aqui. Eu compreendo que tudo isso é indissociável, é difícil... eu acho 
que criativo a gente precisa ser criativo no trabalho docente, criativo 
no sentido de conseguir enxergar todas essas dimensões e em 
determinadas situações conseguir driblar tudo isso e essa criatividade 
é que vai trazer isso, que em determinados momentos você tem que 
conseguir buscar isso pra conseguir lidar com sua disciplina, com seu 
conteúdo e ensinar de uma forma diferente se você está percebendo 
dificuldade numa situação ou outra, e a criatividade é essencial pra 
você solucionar essas situações que você vai encontrar, ás vezes só 
assim para você mudar uma forma de aula ou mudar uma forma de 
avaliação [...]. Concordo, é isso mesmo, eu acho que essas dimensões 
são essenciais, são indissociáveis mesmo, tem que estar tudo junto do 
trabalho docente (Grifo nosso) (D1-IES 2). 
 
Sensível, eu acho que tem essa propensão de ser mais sensível sim, 
quando eu falo de planta, nossa, eu tenho que ter uma sensibilidade, por 
que é a flora, é natural, os alunos percebem, e eles percebem porque eles 
comparam os professores. Quando eu comecei essa disciplina, eu dei uma 
revisão, não sei se você lembra, porque o conteúdo anterior, o pré-requisito 
da matéria foi dado, mas foi dado de uma forma que não é o meu método, 
que não é o meu jeito, então essa sensibilidade com a matéria tem haver 
com o professor sim. O professor que não é sensível ele dá a matéria, 
cumpre o seu horário, é pago pra aquilo, só que eu também cumpro o 
meu horário, sou pago pra isso, mas eu tenho uma queda por aquilo, 
eu tenho gosto em falar daquilo. A ética também não pode faltar, você 
não pode comparar professores, pode até comparar, mas não precisa 
citar nomes, mas cada um... em toda profissão você sabe que tem os 
bons e os maus profissionais, então a gente percebe isso sim entre os 
colegas. Então a ética e o sensível são interessantes, mas em linhas 
gerais todas essas dimensões têm que estar juntas, não podem 
estarem dissociadas, eu acho que uma alicerça a outra. Tem hora que 
parece que uma sobressai mais (Grifo nosso) (D3-IES 2). 

 
 

Assim, percebemos um exercício de compreensão na fala dos 

professores universitários por meio de uma percepção sensível quanto ao 

entendimento do real. Consequentemente, as dimensões da sensibilidade e da 

criatividade estão evidenciadas nas colocações, mesmo que com relações 

simplistas. Reconhecemos essas dimensões como constitutivas dos humanos, como 

ressalta Rios (2010, p. 97), “a estética é, na verdade, uma dimensão da existência, 

do agir humano”. 
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É imperativo, portanto, o reconhecimento de que o ser-estar professor, no 

contexto da Universidade, é envolver técnica e sensibilidade, estando essas 

conduzidas por princípios ético-políticos. Assim, concordamos com Rios (2010, p. 

108) quando considera que  

 
 

Chamamos a dimensão ética de dimensão fundante da competência porque 
a técnica, a estética e a política ganharão seu significado pleno quando, 
além de apoiarem em fundamentos próprios de sua natureza, se guiarem 
em fundamentos próprios de sua natureza, se guiarem por princípios éticos. 

 
 
Nessa conjuntura, é oportuno enfatizar que “é importante que se associe 

a ideia de techne à de poiésis e práxis, para que se explore de maneira mais ampla 

sua presença na competência” (RIOS, 2010, p. 94). Instituímos como pertencente à 

atividade docente crítica uma dimensão poética, o que está relacionado à 

capacidade de (re)criação, ação esta fundamentada na sensibilidade. Como 

considera Vázquez (2011), se a práxis não é esclarecedora de uma ação criadora, 

constituir-se-á em práxis burocratizada, ou seja, a pura e simples repetição de 

modelos pré-estabelecidos. 

Assim, torna-se notório que  

 
 

para que a práxis docente seja competente, não basta, então, o domínio de 
alguns conhecimentos e o recurso a algumas técnicas para socializá-los. É 
preciso que a técnica seja fertilizada pela determinação autônoma e 
consciente dos objetivos e finalidades, pelo compromisso com as 
necessidades concretas do coletivo e pela presença da sensibilidade, da 
criatividade (RIOS, 2010, p. 96). 

 
 
Consideramos que está justamente nesse viés a tarefa dos professores 

universitários, na e para a busca da práxis e poiésis que impulsionam um apreender 

significativo, o compromisso com a mediação educativa, e ainda, “valorizar questões 

relativas a como melhor refletir; como adotar atitudes metacognitivas, pensar sobre 

seu próprio pensando, fazer que o que se aprende tenha significado e esteja 

articulado à prática social ética que lhe deu origem, combinar a síntese com a 

análise, visar à práxis” (SOUZA, 2014, p. 84).  

Nesse sentido podemos dizer que a reflexividade crítica é dialeticamente 

(re)construção, ou ainda, o que determina uma apreensão teórico-prática do real, no 

exercício de um (re)pensar sociocrítico e emancipatório. Assim, podemos interligar 
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os dizeres de Souza (2014) acerca do indicativo de que seja a qualidade social na 

formação de professores, quer seja as “transformações cognitivas, afetivas, 

corporais dos envolvidos”. Afinal, é a capacidade (re)fazer e pensar que ocasionará 

as mudanças sinalizadas e oportunizará aos discentes em formação a ruptura, 

esperada e almejada, da caracterização tradicional do sujeito professor e de sua 

ação.  

Portanto, 

 
o que se pensa, nesta perspectiva da formação pela e na práxis, é a 
concepção de que a formação dos sujeitos históricos aspira uma formação 
humanística baseada em uma relação indissolúvel entre a teoria e a prática 
e entre a ciência e a técnica, garantindo a estes sujeitos a compreensão da 
realidade sócio-econômica-política, tornando-os capazes de orientarem e 
transformarem as condições que lhes são impostas (SILVA, 2019, p. 52-53). 

 

 
Nesse bojo, os professores reiteram um ensino universitário que 

oportunize aos discentes em formação – futuros professores e professoras – diálogo 

com os movimentos do trabalho escolar: 

 
 

Então isso aqui no caso da licenciatura, pra mim é isso, como que ele 
vai transformar esse conteúdo num conteúdo pra uma escola (Grifo 
nosso) (D4-IES 1).  
 

Eu tenho que estar sempre lembrando aos meus bacharéis que eles podem 
ser professores e aos meus licenciados que eles têm que ser criativos. 
Você assistiu às aulas teóricas, nas aulas práticas eu dou aulas tradicionais 
da fisiologia pra bacharelado, mas eu sempre dou aulas alternativas para 
a licenciatura aplicar em qualquer tipo de escola. Por exemplo, eu dou a 
aula tradicional de osmose em eritrócitos, essa aula você só consegue dar 
em uma universidade que tem todos os EPIs, que tem microscópios, então 
tem toda uma limitação. Na aula seguinte eu repito a aula de osmose e 
acrescento difusão, usando o ovo, sal de cozinha e suco de pozinho, 
aqueles sucos coloridos, pra demonstrar osmose, difusão e os fatores que 
interferem na osmose e na difusão. Por quê? Porque o aluno da 
licenciatura tem que entender que a Biologia, a Ciência é que encanta 
o aluno e existem muitas práticas extremamente simples de serem 
realizadas e que fazem com que o aluno se encante pela Biologia [...] 
(Grifo nosso) (D2-IES 2). 

 
 
As belezuras da práxis do campo das Ciências da Natureza enfocado por 

D2-IES 2 remetem aos dizeres de Chaves (2013, p. 43) no que tange às motivações 

para a materialidade dos saberes científicos no ato de ensinar. Afinal “revelam muito 

da compreensão que temos sobre o papel e o valor que a ciência desempenha em 

nossa vida pessoal e na sociedade de modo mais amplo”, o que tem como meio-fim, 



173 
 

“como educamos em ciências as novas gerações”. As proposições entre trabalho-

saber na interface entre os movimentos de formação e trabalho docente são 

colocadas em questão pelo discurso de “alternativas para a licenciatura”, o que 

consideramos que se aproxima do exercício de (re)significação do conceito de aula 

na Universidade, para que a relação teoria-prática se fundamente outra na 

Educação Básica. 

Na especificidade dos cursos de Licenciatura, temos as reflexões sobre o 

ato de ensinar, e mais, a utopia do ensinar que se materialize, como considera 

Magalhães (2019): criativo, colaborativo e inovador. Para tal, é preciso rever 

epistemologicamente as raízes que configuram os espaços formativos, o lócus de 

constituição dos professores de Ciências e Biologia, um exercício de apreensão e 

acomodação das múltiplas dimensões que constituem uma perspectiva crítico-

emancipadora para elucidação do conhecimento científico. Nas palavras de Chaves 

(2009, p. 53), “não ensinar palavras, definições soltas que pouco contribuem para a 

apropriação da linguagem da ciência, pois não aprenderemos a nos expressar em 

outra língua, ainda que tragamos na memória todas as palavras de um dicionário”, é 

preciso experienciar essa cultura científica, o que só ocorre de forma intencional e 

objetivada durante a aula universitária. 

Outro aspecto relevante a ser mencionado, que está associado ao 

domínio do conteúdo teórico-prático das disciplinas, é a insegurança demonstrada 

por D2-IES 1 quando questionada pelos discentes, o que acreditamos estar ligado à 

pouca experiência da professora com o ensino superior (1 ano e seis meses). 

 
 

[...] Aula bastante explicativa e teórica. Um aluno questiona “Qual grupo de 
Euglenophita é mais basal? E a docente responde dizendo a ele para olhar 
no texto do Barth (Aula 1-D2-IES 1). 
 
Aula tradicional em que a professora é explicadora e detentora do 
conhecimento. Quando solicitada a explicar novamente a docente 
prontamente atende (Aula 2-D2-IES 1).  
 
A docente atuou como professora explicadora. O silêncio era uma 
característica da aula. Em alguns momentos, como, por exemplo, quando 
ela não conseguiu responder à pergunta da aula, a docente se mostrou 
insegura com o conteúdo, como nas respostas que empregava nas dúvidas 
dos alunos, colocando termos como “no geral”, nunca afirmando (Aula 6-D2-
IES 1). 
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Nesse sentido, argumentamos que a defesa não é por um professorado 

que saiba tudo, certamente isso nunca ocorrerá, já que as mudanças são tamanhas 

na atualidade, o que torna difícil esse processo, bem como pelas múltiplas 

exigências no espaço universitário que suprem nosso tempo. Porém, defendemos 

uma postura firme e clara por parte da professora e dos professores, é preciso 

reforçar a negativa: - Não sei! mas dar as mãos e encontrar os caminhos. É tarefa 

do professorado fomentar os movimentos de constituição do conhecimento 

científico, e momentos como esse, de busca pelo novo, podem se constituírem muito 

oportunamente.  

Não somos expositores de um conhecimento científico mundano, ou seja, 

de uma valoração de conhecer destituída da práxis social. Assim, não é necessária 

uma apreensão de tudo, como coloca D2-IES 2, mas abordar os objetos do 

conhecimento de forma histórico-filosófica, a partir de suas origens, visando uma 

aprendizagem do todo e não de tudo. O conhecimento científico é mutável, então 

“eu acho que nunca é o suficiente”! 

 
 
 [...] sempre acho que sei muito menos do que deveria saber pra passar 
para os meninos. Então eu olho, por exemplo, eu vou pegar uma aula de 
neurotransmissor, aí eu começo a reler pra lembrar, por que são muitos 
neurotransmissores, aí eu olho e penso “meu Deus eu sei tão pouco, se os 
meninos perguntarem isso eu não vou saber responder, ah se os meninos 
perguntarem aquilo.” Então assim, eu acho que nunca é o suficiente, 
principalmente pela gama de conhecimentos novos que estão sendo 
produzidos. [...] o que mais me deixa triste é meus alunos exigirem tão 
pouco de mim, a sensação que eu tenho é que se explicar o que está no 
livro do ensino médio pra eles, estão satisfeitos e isso tem me frustrado 
muito. Então às vezes eu leio alguma coisa diferente e eu penso “aah, não 
vou dizer isso, não tem eco” (Grifo nosso) (D2-IES 2). 

 
 

Com as argumentações que temos pontuado, o que desejamos que se 

concretize nos meandros da formação, da profissionalização e do trabalho docente é 

a conquista de uma autonomia profissional, de professores universitários e futuros 

professores da Educação Básica, com vista a uma compreensão globalizante da 

aula. E, portanto, a disposição de um discurso que considera cognição e emoção, 

que reinventa a docência, como a dimensão técnica, conforme considera D3-IES 2: 

 
 

 [...] talvez é a que eu menos valorizo, porque eu não gosto de nada 
técnico, eu acho que tem que ser pelo lado do lúdico, do emotivo, do 
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acontecer, por que uma coisa técnica deixa uma coisa muito chata (Grifo 
nosso) (D3-IES 2).  

 
 
É preciso então situar a competência, visto que ser-estar professor é 

alocar-se em um sistema amplo - um sistema educativo; uma instituição escolar; 

num corpo coletivo de professores, os quais muitas vezes, com posicionamentos 

distintos, (re)fazem os espaços escolarizados; e por fim uma sociedade.  

 
 

Assim, a docência da melhor qualidade, que temos de buscar 
continuamente, se afirmará na explicitação dessa qualidade – o quê, por 
quê, para quê, para quem. Essa explicitação se dará em cada dimensão da 
docência: 

•  na dimensão técnica, que diz respeito à capacidade de lidar com os 
conteúdos – conceitos, comportamentos e atitudes – e à habilidade de 
construí-los e reconstruí-los com os alunos; 

• na dimensão estética, que diz respeito à presença da sensibilidade e 
sua orientação numa perspectiva criadora; 

• na dimensão política, que diz respeito à participação na construção 
coletiva da sociedade e ao exercício de direitos e deveres; 

• na dimensão estética, que diz respeito à orientação da ação, fundada 
no princípio do respeito e da solidariedade, na direção da realização de um 
bem coletivo (RIOS, 2010, p. 108). 

 
 

Por fim, é preciso explicitar claramente que a competência é uma 

construção socioprofissional, assim não é estática, mas processual, como ressalta 

Rios (2010, p. 108). E ainda, “é importante retomar a preocupação que anunciei: 

embora se mencione a qualificação como algo bom por sua natureza, é preciso estar 

atento aos critérios que a definem – bom para quem? Positivo de que ponto de 

vista?”. O que desejamos é uma postura curiosa epistemologicamente, que conduza 

a formação, a profissionalização e o trabalho docente a um discurso coerente. 

Assim, acreditamos que isso advêm de uma postura investigativa no âmbito da 

práxis, com vista a salutar posicionamentos que, por exemplo, supervalorizem a 

técnica, em detrimento, da ampliação do conjunto de conhecimentos que 

(re)construirá o profissional de forma outra.  

 
 
5.2.3 Relação teoria-prática: a Universidade entre a prática e a práxis 
 
 

A formação de professores, como salientamos ao longo desta Tese, está 

pautada por inúmeros conflitos, por dinâmicas histórico-sociais que estão imbricadas 
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na (re)configuração das licenciaturas (OLIVEIRA-NETO, 2016). Nessa história 

podemos evidenciar os conflitos entre teoria e prática, que, desde os anos 1930, 

figuram nestes espaços formativos, muito em decorrência da hierarquia entre 

conteúdo e metodologia.  

 
 
Nas licenciaturas, a relação teoria-prática ganha força com a distinção entre 
as disciplinas específicas e as pedagógicas nos anos 1970. Contudo, nos 
anos 1980 e 1990 ampliam-se as discussões e reforça-se a inserção da 
associação entre teoria-prática quando da aprovação da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96 (OLIVEIRA-NETO, 2016, p. 41). 

 
 

Nesse viés, corroboramos Candau e Lelis (2008) e aludimos a uma visão 

de unidade (teoria-prática) no lócus da formação de professores, marcando a luta da 

Universidade, sobretudo a pública, entre a prática e a práxis.  

No espaço universitário as disputas são muitas e a (im)permanência em 

diferentes espaços (re)forma a atividade profissional dos sujeitos professores, como, 

por exemplo, a participação em organizações sindicais e científicas. Assim, 

referenciamos uma práxis que não dissocia Universidade-Escola, mas que também 

abarca uma dimensão ético-política, o que pode ser indicado pela defesa de uma 

pedagogia universitária que se reforce no exercício da autonomia. 

Retomamos neste sentido, a natureza da aula universitária, posto que os 

professores investigados explicitam em seu discurso a relação teoria-prática como 

uma dinâmica de ir e vir entre conhecer e experimentar, alegando: 

 
 

 [...] tentar relacionar o conteúdo com uma vivência no dia-a-dia, com 
algum exemplo, não sei se está bem relacionado, mas na aula que nós 
tivemos de plantas vasculares sem sementes, as samambaias, “Ah sua mãe 
tem aquela planta em casa que toda mãe tem!”, então eu acho que isso é 
um exemplo pra eles pensarem “Ah aquela planta que a minha mãe tem é 
essa planta que tem todas essas características e tudo mais!”. A parte de 
algas eu também tentava relacionar à problematização de poluição dos 
ambientes, as atitudes que as pessoas têm em relação a essa questão 
de poluição, o que isso pode desenvolver nos ambientes aquáticos, 
quais os tipos de algas que podem se desenvolver em função disso, 
então é mais ou menos nesse sentido. Mas claro que essa questão de 
teoria com a prática, a vivência eu acho que ela vai ir se aperfeiçoando 
com o meu trabalho aqui na universidade com o passar dos anos, eu 
acho que isso vai ficando um pouco mais concreto, um pouco melhor 
(Grifo nosso) (D2-IES 1). 
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 [...] Assim, ensinar Anatomia Vegetal é muito difícil, especialmente nessa 
área por que você tem que colocar na cabeça dos alunos uma questão de 
tridimensionalidade que se relaciona à funcionalidade das plantas que é 
muito difícil. E então eu sempre tento fazer, relacionar a questões 
práticas do dia a dia, sempre estou apontando lá pra fora da sala de 
aula e falo “Olha aquela planta, pensa na estrutura dela, em como que 
ela se sustenta”, aí eu vou explicar por que aquela superfície é daquele 
jeito, por que a cor é daquele jeito, mas é um nível bem basal assim, isso é 
uma das coisas. E nas aulas teóricas eu sempre tento fazer correlações, 
por exemplo, essas questões da nanotecnologia [...] (Grifo nosso) (D3-IES 
1). 

 
Assim, talvez seria bastante óbvio responder, como a disciplina tem 
carga horária prática de laboratório e tudo, isso é concretizado ali, eu 
acredito. Mas eu acho que mais do que essa coisa da aula prática, não 
adianta nada ter uma carga horária prática se o professor não atuar 
com a prática e trabalhar com esses alunos. Eu tento trazer isso de uma 
forma, atuar de forma prática assim, trazendo essa realidade do aluno pra 
dentro da disciplina de alguma forma, mesmo que seja lá no 
laboratório e tem esse espaço e eu tento trazer essa possibilidade de 
ele enxergar essa ferramenta da aula teórica ali, ele reconhecendo aquilo 
no ambiente dele, uma célula, quando eu trago uma célula no epitélio da 
cebola, algo que tem na casa dele [...]. Então colhendo, por exemplo, o 
material da mucosa oral, então é a própria célula do indivíduo de fácil 
extração e é usada ali na aula prática, tentando relacionar essa interação 
ali. Com outra disciplina que eu trabalho com os meninos de 
Comportamento animal, eu tento muito trazer essa relação de teoria e 
prática dentro desse sentido de chegar ao nosso comportamento, então 
essa disciplina de comportamento é mais fácil de trabalhar isso, então 
trabalhar com o dia a dia, com o que eles veem, então é o comportamento 
deles, é a ação deles que leva ao comportamento, mostrando isso pra eles. 
E mostrando que o comportamento animal faz parte do nosso 
comportamento, o comportamento humano e o comportamento animal não 
tem separação, a gente está envolvido ali, é a base do entendimento do 
nosso comportamento é o próprio comportamento animal [...] (Grifo nosso) 
(D1-IES 2). 

 
A didática tradicional impõe algumas regras que eu as quebro todas, deu 
pra observar. Eu quebro todas as regras da didática tradicional. Eu uso o 
próprio aluno como exemplo, eu ridicularizo o aluno, eu brinco com o 
aluno, mas eu deixo o aluno fazer a mesma coisa comigo, é recíproco. Por 
isso que eu nunca tive um problema de reclamação, porque é uma via de 
mão dupla, eu percebo que essas novas gerações eles gostam de ser 
desafiadas, mas eles gostam de desafiar e de desrespeitar 
respeitosamente. E é nesses momentos é que eu tento colocar, inserir na 
teoria [...]. É nessas brincadeiras e nesses exemplos que eu os envolvo, 
que eu tento juntar teoria e prática. [...] Nas aulas práticas eu sempre levo 
exemplos cotidianos, coisas que estão presentes aqui na nossa vida, no 
nosso dia-a-dia (Grifo nosso) (D2-IES 2). 

 
 

Podemos perceber que esses discursos revelam nuances da estruturação 

dos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas, precisamente a distinção da 

carga horária teórica e prática das disciplinas, a última que ocorre, no geral, no 

laboratório de Ciências. Portanto, os professores universitários investigados 

concebem de forma dicotômica as relações entre teoria e prática, alinhando a 
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relação, de forma simplista, ao exercício da exemplificação e experimentação, tal 

como ocorre em suas aulas. Todavia, os movimentos de contextualização dos 

conhecimentos apreendidos e a prática social dos sujeitos são importantes, nesse 

viés torna-se oportuno avançar na compreensão do seja a contextualização. 

No contexto da formação de professores, espera-se que a relação teoria-

prática se efetive no diálogo com a práxis escolar, um movimento de leitura crítica 

acerca das dinâmicas que permeiam o trabalho docente. Porém, mais uma vez a 

formação dos professores universitários se constitui como um entrave para a 

ampliação e materialidade de um saber-fazer na práxis.  

Não gostaríamos de expor um discurso pessimista da práxis docente na 

Universidade, mas oportunizar diálogos, que são históricos no campo da Docência 

Universitária, em prol de uma formação humana ampla, na qual possamos romper 

com uma concepção de qualidade mercadológica da educação. E, nesse limiar, é 

preciso contar e recontar história de um tempoespaço Universidade do possível, 

afinal somos professores universitários da contradição e da resistência, o que está 

(re)interpretado na literatura por meio de ações exitosas na formação de 

professores, o que significa que há caminhos para (re)constituição da cultura, saber 

e formação no contexto universitário. 

Acerca da carga horária prática nos contextos disciplinares, é preciso 

ponderar que este fato não necessariamente implica em práxis. Assim, os 

movimentos entre teorização e prática cotidiana (o que envolve ações de 

contextualização com o futuro campo de atuação dos discentes – a escola), 

precisam se fundar um no outro, posto que “os riscos, como se sabe, são a negação 

das reais possibilidades de reflexão crítica aos professores; portanto, de negação 

das possibilidades reais de autonomia” (SILVA, 2013, p. 158). Nesse limiar, os 

professores referendam um praticismo ou mesmo uma teoria instrumentalizada.  

Nesse sentido, questionaríamos os discursos dos docentes, pois estariam 

adotando uma teoria instrumentalizada ou um praticismo desenfreado, como elucida 

Silva (2013). Os enunciados de D4-IES 1 e D3-IES 2 nos apresentam algumas 

pistas para esta resposta: 
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Aí é o bosque. Pra mim aquilo é... eles ficam enlouquecidos, tanto que na 
terceira, não antes da terceira eles já coletaram muito, já dão conta de ver 
isso, aí você tem que dar um corte. Eu acho que eu consigo relacionar, 
por exemplo, apesar de que tem que fazer essa coleta logo no início, 
quando está chovendo que depois não tem, eu começo dar “basídio” 
agora que já não choveu, eu vou encontrar mais basídio. Então o 
trabalho de campo pra eles que a gente faz aqui dentro da 
universidade eu consigo, quando chega na teoria eu vou buscando o 
que a gente fez no bosque, vou mostrando as fotos, aí vou resgatando na 
memória deles o que a gente fez no trabalho de campo. E a prática pra mim 
ela é fundamental, mesmo que ele não tenha encontrado no campo esses 
materiais, tem muitos materiais que eu tenho que começar a cultivar antes, 
eu tenho que pegar essa teoria e levar pra prática, então a prática pra mim 
é fundamental. A dificuldade que ás vezes eu tenho, por exemplo, dar aula 
de mofo de pão, eu preciso que eles montem e ás vezes eles não montam, 
então fica complicado. [...] E aí eu acho que o trabalho de campo e a 
prática, eu acho é fundamental até mais que a teoria, por que a teoria 
se eu indicar os livros eles vão lá e leem, agora a prática se eu ficar 
vendo uma foto ou outra eu não vi uma diversidade maior, eu acho que 
nisso que se dá a disciplina (Grifo nosso) (D4-IES 1). 

 
Eu acho que eu consigo, por que quando estou, um exemplo, dando folha 
trago a folha, eu teorizei ela e ao mesmo tempo eu mostrei ela na 
prática, por aí você fala “Isso aqui é uma folha?”, “É, é uma folha de uma 
planta, de uma árvore.”, então nós não estamos vendo folha, estamos 
vendo morfologia da folha? Então o que é uma folha, definindo? Então você 
pode definir teoricamente e mostrar a definição in loco. Quer dizer, é um 
órgão laminar, por que é laminar? É fininho. Eu nem sei a medida, a 
espessura que tem essa folha aqui. Quando você fala, você dá a teoria e 
está mostrando, você consegue fazer a junção, por que quando eu falo 
“O que é uma folha de uma planta?”, é um órgão laminar, por que é 
laminar?, porque, olha aqui essa espessura nos meus dois dedos aqui, eu 
nem sei que medida é essa. Então essa folha da árvore ela tem uma ponta, 
ela tem uma base, ela tem margem, ela tem o esqueleto, ela tem a porção 
verde. Então quando eu estou falando isso, no instante que eu estou 
falando eu estou mostrando e então eu consigo associar e o aluno não 
esquece, por que depois eu classifiquei, defini, conceituei essa folha e vou 
classificar a morfologia das estruturas que mostrei [...]. Então, na minha 
opinião, eu consigo, acho que dá pra fazer e a gente vê o resultado, o 
aluno consegue gravar muito melhor a prática, por isso que eu procuro... 
[...] na quarta feira, a aula é teórica, eles chamam de pré-ação, mas eu 
dou prática, quer dizer é mais difícil? É (Grifo nosso) (D3-IES 2). 

 
 

Assim, percebemos que a teoria é tomada pelos professores como um 

marco que condiciona a estrutura das atividades desenvolvidas, teoria como 

sinônimo de conhecimento biológico e prática como visualização dos saberes 

teorizados, o que é evidente no fato dos professores, em seus discursos, reforçarem 

a ideia da necessidade do contato direto com o material biológico. Como já 

explanamos, é manifesto que há uma mudança de estruturação da aula de D4-IES 

1, porém a ruptura com a transmissão não foi suficiente para emplacar diálogos 

alinhados à reinvenção da docência de Ciências e Biologia no contexto da Educação 

Básica, como é esperado da formação de professores.  
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Cabe ainda, que no delinear histórico do Ensino de Ciências e Biologia 

empreendemos entendimento de que as aulas práticas no laboratório de Ciências 

auxiliam no processo de enculturação científica (TRIVELATO; SILVA, 2011). No 

entanto, não estamos coadunando um modelo de professor que se configure como 

um cientista, não buscamos formar um cientista-professor, mas um professor-

cientista que, na compreensão das dinâmicas de (re)construção da Ciência, 

reencanta-a  ao oportunizar uma práxis investigativa com o alunado, e não a pura 

instrumentalização técnica (movimentos de mera apresentação dos conceitos). 

Assim, é primordial pensar não somente como ensinar na Universidade, 

mas instituir uma postura inquiridora. Portanto, questionamos o que e por que 

ensinar determinados conhecimentos no espaço da formação de professores de 

Ciências e Biologia. Dessa forma, ressaltamos, pautados em Chaves (2013, p. 132):  

 
 

É nos interstícios, nos estreitos espaços em que esses processos 
acontecem que podemos exercitar a liberdade. A liberdade de sermos de 
outra forma de nos constituirmos professores de um jeito que não caiba em 
nenhuma teoria totalizante em que se universalizam práticas, condutas, 
subjetividades. Liberdade que nos dê o direito de não termos de ser 
perfeitos, sujeitos, artigo definido [...]. 

 
 
Isso porque cada teoria e leitura dos sujeitos será expoente de uma ou 

outra “receita” para formar professores, já que, como dispõe Chaves (2013, p. 117), 

“Receita de bom professor todo mundo tem a sua, eu também tenho a minha!”. 

Nessa direção, a ideia de uma teoria instrumentalizada ainda é recorrente 

na exposição de D1-IES 2: 

 
 

Eu tento levar esses meninos à experiência com a prática com o 
comportamento animal e a experiência com a pesquisa, observação e 
registro de comportamento. Quando vamos para campo, fazem observação 
dos animais em campo, registram o comportamento, trazem isso. Tento 
com isso trazer essa experiência da pesquisa, inserir a prática da 
pesquisa dentro da disciplina, onde eles vão coletar e trazer e ver como é a 
prática da pesquisa, pegar esses dados que coletaram lá e tentam fazer 
pelo menos uma interpretação do que eles coletaram. Assim, eu tento 
trazer um pouco dessa teoria e prática para os alunos (Grifo nosso) (D1-
IES 2). 

 
 

A “experiência da pesquisa”, recorrente no enunciado do professor, indica 

certo cuidado com a formação dos futuros professores, um exercício de 
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aproximação dos objetos cognoscíveis, no entanto a figuração de um educador 

democrático, como demonstra o movimento de observação das aulas, não se figura, 

já que não se apreende um reforço “à capacidade crítica do educando, sua 

curiosidade, sua insubmissão”, posto que a “rigorosidade metódica não tem nada 

que ver com o discurso “bancário” meramente transferidor do perfil do objeto ou do 

conteúdo” (FREIRE, 2011, p. 28).  

A ponderação de uma teoria aplicada emerge no discurso de D1-IES 1, 

validando a ideia de supervalorização no espaço da formação apenas de teorias que 

sejam aplicadas de imediato, porém é preciso cautela, afinal advogamos a 

articulação teoria-prática, mas entendemos que a “teoria é independente, é 

autônoma em relação à prática, pois só assim essa reflexão teórica pode possibilitar 

ao homem alçar voos, erguer-se acima do imediato”, e oportunizar um movimento de 

superação (SILVA, 2013, p. 137). 

 
 

Aí depende das teorias, por exemplo, eu tenho uma clareza muito 
grande, e isso não é uma opinião só minha, é uma opinião das minhas 
colegas também da mesma área, a gente tem maior possibilidade de 
relacionar teoria e prática com a Psicologia II. Então todos os alunos da 
licenciatura passam tanto pela Psicologia I quanto pela Psicologia II, uma 
não é pré-requisito pra outra, mas nós da área vemos uma importância 
muito grande de se fazer primeiro a I e depois a II por uma questão 
histórica, o desenvolvimento do percurso da própria Psicologia. Então as 
teorias da Psicologia I, que é essa que você está observando, é Psicanálise 
e Behaviorismo. A Psicanálise é mais sensível, é mais difícil de fazer 
essa relação com o contexto educacional, mas é possível fazer sim, é 
possível dar vários exemplos de como ocorre a transferência na 
relação professor-aluno, quando o professor projeta um problema que é 
dele e vice-versa, quando o professor tem a possibilidade de observar que 
esse aluno está fazendo uma transferência negativa com ele e por isso ele 
não se engaja na disciplina, considerando que não houve nenhum impasse, 
nenhum problema relacional, só tem uma explicação pra isso à luz da 
Psicanálise. Então eu consigo fazer sim, trazer exemplos da sala de aula, 
do cotidiano da sala de aula mesmo a partir da teoria. No Behaviorismo 
isso é mais claro ainda, é mais fácil para o aluno da licenciatura 
visualizar isso acontecendo na relação professor-aluno, na relação 
aluno-aluno, na relação dele com o próprio conteúdo, então é fácil a 
gente mostrar isso, mais fácil no Behaviorismo do que na Psicanálise. 
Agora de fato, a meu ver, a Psicologia que conseguimos fazer o aluno 
abrir os olhos, abrir os leques de possibilidade e de ter uma postura 
crítica, e de conseguir o conteúdo da Psicologia ao seu favor são as 
teorias da Psicologia II, elas são mais vivas, elas são mais presentes no 
contexto escolar, que são as teorias do Piaget e do Vigotski. Então isso a 
gente consegue exemplificar, trazer estudos empíricos pra eles verificarem 
através de pesquisas que foram publicadas, e eu trabalho muito com 
artigos, por exemplo, na Psicologia II eu trago artigos da área dos alunos. 
Então, por exemplo, na Biologia quando eu dou Psicologia II eu conheço 
vários autores que trabalham a licenciatura com o Piaget e Vigotski e eles 
fazem publicações com trabalhos que realizaram com os alunos. Eu 
apresento a teoria, a gente trabalha a questão de como foi feita a pesquisa 



182 
 

para que eles tenham a oportunidade de ver que esse conteúdo é 
aplicado, ele está sendo utilizado pelos profissionais da área, que são 
professores licenciados na área e que estão trabalhando as teorias da 
psicologia [...] (Grifo nosso) (D1-IES 1).  

 
 

Silva (2013, p. 137) chama atenção para o fato de que a 

indissociabilidade teoria-prática não é tarefa unicamente do professorado, afinal 

esses elementos foram tomados como dicotômicos “por força das condições reais e 

sociais de existência do homem no seu processo de interação com os outros 

homens, com a natureza e em sua adaptação a esta”. 

No contexto da Universidade, cabe reportar a constituição de Redes de 

colaboração internas e externas, um trabalho entre o professorado de um 

departamento, curso e Faculdade, e ainda destes com um grupo amplo, no contexto 

das comunidades científicas. Defendemos que o trabalho coletivo enriquece e 

fortalece as dinâmicas de um campo de pesquisa, dotando os movimentos de certa 

belezura, posto que no exercício de compreensão do outro, de outras nuances da 

práxis universitária, (re)significamos pensamentos e ações.  

Desse modo, o professor, inserido nessa formação que se constitua 

práxis, margeia uma dimensão política de sua identidade. Poiésis e práxis ganham 

materialidade na ação, um posicionamento acerca da dinâmica de valores que 

(re)constitui os campos de investigação, o que está imbricado ao saber-fazer do 

professorado, fruto das posições que ocupam na comunidade científica-universitária, 

o que esperamos – pela ideia de práxis – que se coadune com uma postura de 

contestação à hegemonia. Na ação o professorado se afirma no mundo, na 

Universidade, em um tempoespaço de luta e busca pela transformação social. 

Sob esse viés, é pertinente elucidar que os enunciados dos professores 

investigados expõem a pertença em grupos, no geral de suas áreas específicas de 

formação, bem como em sindicatos de professores, porém não são sujeitos ativos 

nesses espaços. No discurso de D3-IES 1, está evidenciado de forma muito 

explícita: “me sindicalizei por uma questão de benefícios” e, enquanto contradição, 

não há problemas com a fala, porém esperamos mais dos sujeitos professores, 

sobretudo os alocados em Universidades Públicas, locus marcado pela luta e 

participação ativa nos desvelamentos das dinâmicas sociais.  
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 [...] Na prática o que essas duas associações trazem pra mim? A 
possibilidade de ver o trabalho dos outros professores e a 
possibilidade de ouvir os outros a respeito do meu trabalho. No meio 
dessas associações eu participo dos congressos, onde todos se encontram 
e onde todos compartilham os estudos que fazem, seja a experiência na 
docência, seja um estudo de caso, seja um trabalho publicado a partir de 
uma pesquisa, enfim, é um momento que a gente compartilha os nossos 
conhecimentos e nossas experiências. E é muito interessante quando 
você tem a oportunidade de ouvir as pessoas questionando o seu próprio 
trabalho e quando você tem a oportunidade de ver quanta coisa diferente 
tem sido feita fora do seu mundinho. Então eu acho que me ajuda muito, 
nesse sentido me atualiza, me faz ficar mais crítica do meu próprio trabalho 
e me faz abrir possibilidade de atuação e pesquisas também (Grifo nosso) 
(D1-IES 1). 
 
Ah sim, eu sou registrada no Conselho de Biologia, eu também sou 
sócia, mas aí não é... é mais para área da pesquisa, mas eu sou sócia da 
Sociedade Brasileira de Limnologia, que trabalha com ambientes aquáticos 
de água doce, trabalha com a ciência da Limnologia, então eu sou sócia da 
Associação (Grifo nosso) (D2-IES 1). 
 
Então, a participação nesses eventos, embora a maioria deles sejam 
sempre voltados para a pesquisa, acredito que é importante porque é 
onde a gente tem contato com outros profissionais e a gente conhece 
o trabalho dessas pessoas, e essas ideias a gente pode trazer para 
universidade, e assim, pra orientação de alunos, informações que ás vezes 
podem ser repassadas em algum conteúdo da aula. Eu acho que isso sim é 
importante e eu tento absorver pra trazer pra minha vida profissional, tanto 
na parte da pesquisa, com a orientação de alunos em trabalho de iniciação 
científica, por exemplo, pós-graduação ou para trazer informações novas 
sobre determinado assunto de determinado conteúdo que eu vá ministrar 
em sala de aula (Grifo nosso) (D2-IES 1). 
 
Eu sou sindicalizado, mas efetivamente não tenho participado. Pra ser 
bem sincero me sindicalizei por uma questão de benefícios, de plano de 
saúde que nunca tive e precisava ter, então agora que tenho um emprego 
que eu estou cuidando da saúde, estou aproveitando o plano de saúde. E 
por algumas outras questões de representação, porque queira ou não se 
você não se sindicaliza você fica ainda mais órfão, e o servidor público está 
sofrendo ataques constantes e a gente tem que ficar atento para isso. Eu já 
entrei em uma época que, por exemplo, eu não tenho aposentadoria 
integral, então eu pago previdência privada, o fundo do governo. Então por 
uma série de questões administrativas e necessidades pessoais me 
sindicalizei, mas eu não atuo. Entidades científicas, sou associado à 
Sociedade Botânica do Brasil, então eu sempre participo dos congressos 
e tudo, mas politicamente também eu não tenho uma inserção, vamos 
dizer assim, a gente tem basicamente uma reunião por ano que é no 
congresso, então decide coisas administrativas, não tem muito cunho 
político, essa questão política da Sociedade Botânica. Então acredito que a 
minha atuação é nesse nível, bem basal, eu acho que quase nulo, vamos 
dizer assim (Grifo nosso) (D3-IES 2). 
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[...] sindicato... sociedade eu tenho a Sociedade Brasileira de Algas, que 
tem uma atividade de popularização da ciência que eles chamam de 
Feira Ficológica, por que fico quer dizer algas, logia é estudo, então todo 
congresso de algas tem um dia que é aberto ao público e a gente expõe 
todas as... como eu vou falar, tudo o que é atividade que você fez do 
lúdico ao científico que dê pra você levar pra sociedade, então um dia 
no meio do congresso, tipo quarta-feira, a sociedade para na cidade onde 
ela estiver e vai, isso há anos, então isso é legal. Tem a Sociedade de 
Limnologia que é a parte de água, que são as duas que eu participo 
oficialmente [...] já fiz várias atividades dessas auxiliando com as pessoas 
da parte de ensino, mas eu nunca fui especificamente a um congresso de 
ensino, então é uma coisa que eu acho que eu poderia ter frequentado mais 
ao longo da vida, mas eu nunca fui especificamente (Grifo nosso) (D4-IES 
1). 
 
 [...] auxiliam muito a repensar [a professora se refere neste momento aos 
eventos científicos), pelo fato de que você encontra seus pares, você 
troca ideias, em todos os níveis. Por exemplo, eu dou aula de fungos, mas 
eu não sou especialista em fungos, mas eu tenho por trás um povo assim 
que eu vou atrás, ou ligo e mando e-mail e pergunto, por que a gente que 
dá essas disciplinas que têm vários assuntos você tem que ter uma 
assessoria dos especialistas [...] a sociedade é importante e também as 
consultas que eu faço com outras pessoas pra poder dar aula, por que ficar 
aqui falando do conto da carochinha não dá, isso aqui é uma Universidade, 
então você tem que falar de uma coisa que tem fundamento científico. O 
congresso te dá isso né, mais do que qualquer outra coisa (Grifo nosso) 
(D4-IES 1). 

 

 

Aqui percebemos que a relação com o outro nos espaços científicos é 

recorrente nas falas do professorado da IES 1, sobressai um contato e parceria que 

os (re)forma, instituindo-os de motivação para permanência em seus campos de 

atuação. No entanto, a participação restrita nas entidades científicas e sindicais não 

permite, ao menos no que tange à elucidação dos discursos, a constituição de redes 

de trabalho, estando mais evidente um contato superficial pela visualização-

exposição durante, principalmente, os eventos científicos.  

No discurso de D4-IES 1 é preciso considerar a consciência de um 

trabalho que poderia ter se constituído de forma diferente com o contato e 

aprofundamento na apreensão de um conhecimento pedagógico-didático com a 

participação em entidades e eventos científicos do campo da Educação. A clareza 

da professora demonstra um posicionamento, exercício de auto avaliação, e, 

consequentemente, expõe as marcas de uma Universidade fragmentada, posto que 

os docentes são cobrados, historicamente, por um exercício de especialização, 

aprofundamento em estudos específicos, e pouco ou nada, dando espaço para que 

esses ampliem suas formações, ou ainda, oportunizem relações outras com colegas 

de diferentes campos do conhecimento. Na contradição há espaço para operar 
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outros mundos possíveis, fortalecer as relações de trabalho com sujeitos de outros 

campos. Sendo assim, o que marcamos aqui é que o exercício da contra-hegemonia 

na Universidade tem sido difícil e, muitas vezes, pouco valorado, já que o 

entendimento do bom professor se encontra restrito ao domínio dos conhecimentos 

específicos. 

Nessa ótica, acreditamos que a docência na Universidade envolve estar 

atento e operando na relação entre saberes-fazeres técnicos, estéticos e ético-

políticos, na urgência de um coletivo. A parceria instituída, assim concebemos, 

impulsionaria as produções dos professores no ensino, pesquisa e extensão, seria 

motivação para seguirem sua trajetória, impulsionadora de novos rumos. Na 

contramão dessas colocações, D1-IES 2 demonstra “descrédito” com a comunidade 

científica e a Ciência: 

 

 [...] a gente tem núcleos de pesquisa aqui na universidade, eu faço parte de 
um de deles onde a gente tenta, hoje menos, eu ando assim, pra ser 
sincero, ando com um descrédito com a pesquisa científica e com a 
ciência. Acho que vem um pouco dessa ideia que se tem da pesquisa, da 
pós-graduação, do mestrado, do doutorado, da pesquisa como uma ideia 
inicial que a gente tem de que esse ambiente da ciência é um ambiente, 
como pode assim dizer, de extrema confiança, de pessoas do bem e que 
estão todos ali em prol do conhecimento científico. E que obviamente a 
gente começa a perceber que no fundo não é assim, são todos seres 
humanos e como todo ser humano você tem a vaidade pesando muito ali, 
você tem interesses pessoais muito arraigados, essa questão dentro do 
fazer científico. E ainda hoje em dia com extrema cobrança que se tem de 
produção científica que torna toda a ciência um mecanismo muito mais de 
produção de números do que de produção do conhecimento propriamente 
dito. Então assim, eu ando muito desacreditado com essa visão ciência, da 
pesquisa científica por conta desse sentido onde você tem um sistema que 
favorece uma produção científica em números [...] (Grifo nosso) (D1-IES 2). 

 
 

               Consideramos que a competição acadêmica é o fato gerador do modo de 

pensar do pesquisador, porém alinhamos ao posicionamento anterior, e 

apreendemos que, se estivesse imerso integral e coletivamente em um grupo de 

ensino-pesquisa na Universidade, esse quadro poderia se ressignificar. A 

construção de uma abordagem antiopressiva e não competitiva é tarefa complexa, 

porém na (re)formação de uma pedagogia dialógica, no espaço universitário, as 

possibilidades para margear estes caminhos tornam-se mais reais, o que poderia 

resultar em um quadro ético-político de cuidado e atenção com o trabalho do outro. 

Não é tarefa desta Tese traçar comparativos entre as IES públicas e 

privadas, porém no discurso do professorado são perceptíveis distinções e 
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movimentos culturais específicos que configuram uma e outra. O regime de 

contratação nas IES privadas tem estado atrelado ao quantitativo de horas-aulas 

ministradas (professor horista), o que não ocorre em contrapartida na Universidade 

Pública, onde os profissionais possuem dedicação exclusiva, tendo espaço para 

uma participação efetiva nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, se assim 

quiserem. Esse quadro acarreta intercorrências no trabalho docente dos 

profissionais, no caso das instituições privadas, a não valorização das atividades de 

pesquisa e extensão desestimula os profissionais a continuarem ativamente neste 

movimento.  

O panorama mencionado no contexto das IES privadas constitui, portanto, 

elemento obstaculizador para a constituição de grupos de pesquisa, bem como um 

trabalho coletivo, afinal o ser-estar na Universidade resume-se à atividade de 

ensino.  

A “descrença” com a participação em sindicatos de professores e 

entidades científicas também é recorrente no discurso de D2-IES 2 e D3-IES 2. 

 

Bom, sindicato, eu já fui sindicalizada, saí. Por quê? Cansei de ver 
professores que quando estão fora do sistema criticam e vão lutar, e 
quando entram nos sistemas do sindicato, usam o sindicato como 
plataforma política com o meu dinheiro, e chegam lá em cima e dão um 
“olé” pra classe. Então eu me des-sindicalizei. Eu faço aquela contribuição 
obrigatória, infelizmente não faço parte do da Universidade, eu me 
descrencei dos sindicatos no Brasil. Eu não acho que um sindicato em que 
o governo dá dinheiro pra esse sindicato, seja imparcial. Entendeu? Então 
como que eu posso ser imparcial se eu quero me impor diante do cara que 
paga pra mim?! Então assim, não participo. Quando eu entrei na 
Univeridade participava das reuniões ativamente e fui descrençando, 
fui descrençando de ver a política interpartidária dentro dessas instituições e 
pessoas falando por mim coisas que eu não acredito, escrevendo nos 
jornais e colocando como meu representante. [...] Quanto às instituições 
científicas, ao longo da minha vida eu fui perdendo poder aquisitivo e 
hoje pra você pagar uma coisa de biólogo, é uma banana, qualquer 
sociedade, sociedade de Genética, a anuidade, é um absurdo, então essas 
sociedades são todas absurdamente caras pra não fazer absolutamente 
nada aos filiados, então me descredenciei, tirei minha credencial de bióloga, 
por essas descrenças, de ser usada, eu estou cansada de ser usada, então 
eu não participo de nenhuma mais sociedade. Já participei da Sociedade 
Brasileira de Genética, já me filiei na Sociedade Brasileira de Fisiologia, e 
me descredenciei de tudo e cancelei minha coisa de bióloga, por causa 
dessas questões (Grifo nosso) (D2-IES 2). 
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Eu estou meio relaxado, por que assim, vai chegando um ponto. Por 
exemplo, eu não perdia um congresso de botânica, você perguntou o gosto 
pela Botânica, eu não tenho formação nenhuma, mas como eu fui aluno 
aqui, eu fui monitor de Botânica, eu aprendi assim, e a partir disso eu 
passei a frequentar todos os congressos de Botânica nacionais sem 
falhar, muitos anos. Parei de ir por conta do “oba oba” que a gente vê nos 
congressos, é muito salto alto, então isso já não vai fazendo mais sua 
cabeça. Agora eu tenho participado de um congresso, assim que é de 
dois em dois anos que é o de Didática e Práticas de ensino, ele 
acontece de dois em dois anos, é o único que eu tenho procurado, 
participado. Porque eu acho gostoso, é uma área mais específica. Quando 
tem algum congresso assim de Botânica, de Educação aqui mesmo em 
Goiânia eu procuro ir, mas mais para complementar, não que eu preciso 
mais, [...] procuro ler mais dentro da área, artigos que interessam [...](Grifo 
nosso) (D3-IES 2). 

 
Eu faço parte da Associação de Professores, do Sindicato de 
Professores do Estado de Goiás. Eu fazia parte da Sociedade Brasileira 
de Botânica, mas deixei. Atualmente só essas (Grifo nosso) (D3-IES 2). 

 
 

A partir do discurso dos professores, cabe enfocar a identidade docente, 

posto que, como afirma Souza, Magalhães e Guimarães (2011), esta se (re)constitui 

na articulação entre elementos que definem a profissionalização, quais sejam: a 

sindicalização, a ação coletiva e a inserção no trabalho. Com os autores, afirmamos 

que a possibilidade da relação desses elementos se (re)faz no exercício da 

contradição, em um movimento essencialmente dialético.  

A profissionalização “caracteriza-se pelo movimento que busca a 

valoração social da profissão dos professores” (MAGALHÃES, 2014, p. 122). 

Portanto, a profissionalização está relacionada à categoria profissional na 

sociedade, abarcando elementos externos e internos35 a ela (GUIMARÃES, 2009). 

No que tange aos aspectos externos, tais como formação; questões de 

empregabilidade, o que inclui as questões salariais; a posição social no espaço da 

profissão; e ainda a relação instituída com sindicatos, estão evidenciados nos 

discursos dos professores investigados, porém, em muito, no exercício de negativa 

da coletividade, esquecendo-se de que, como coloca Casttels (1999), a identidade 

docente é coletiva, bem como (re)afirma-se no movimento, na ação refletiva e 

impulsionadora de transformação. 

Assim, é oportuno destacar a fala de D3-IES 2, quando aborda a 

participação em eventos científicos da área de Educação, posto que este contato 

com o campo e que, como já dialogamos neste trabalho, tem oportunizado a este 

 
35 Como elementos internos podemos mencionar o desgaste físico e psicológico (MAGALHÃES, 2014). 
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imprimir traços mais significativos a favor de uma ruptura paradigmática no espaço 

da aula universitária.  

Consideramos que as Universidades gestadas com preceitos neoliberais 

têm contribuído para o exercício da desprofissionalização docente, impulsionando 

um trabalho à expertise, que se resume na aceitação de um quadro pré-estabelecido 

de forma acrítica, o que muitas vezes é oportunizado para que este se mantenha 

nos espaços de trabalho. Como expõe Magalhães (2014, p. 120), o “novo perfil de 

professor: o de expert, de competente tecnicamente, aquele que sustenta suas 

ações preocupado em atender às demandas do mercado, com suas produções, 

avaliações e recompensas”. 

Assim, empreende-se que muitos são os efeitos da falta de organicidade 

das políticas institucionais, o que impacta no trabalho docente, impossibilitando uma 

vivência no sentido da práxis. Nesse viés, corroboramos o pensamento de 

Magalhães (2014), para quem 

 
 
[...] a profissionalização necessita de um estatuto profissional que resguarde 
o código deontológico da profissão, que traduz a condição desse segmento 
profissional na sociedade, referindo-se a: (a) o estabelecimento de 
contornos para a formação (inicial e continuada); (b) a constituição de 
condições de trabalho (além das condições materiais, também apoio 
pedagógico, relações democráticas, institucionais e políticas); (c) a garantia 
de remuneração condizente; (d) a jornada de trabalho (que leve em 
consideração o desgaste físico e psicológico inerente a essa profissão); (e) 
o vínculo desses trabalhadores a instituições sindicais e associativas. 

 
 

Portanto, a profissionalização está dialeticamente emaranhada aos 

processos formativos, são dimensões que se (re)afirmam, em um movimento de 

constituição docente por meio de conhecimento e vivências urgentes ao 

desenvolvimento da práxis educativa (MAGALHÃES, 2014). Ao afirmarmos a 

dimensão política como constituinte do trabalho docente para efetivação da práxis, 

chamamos a atenção de que esta é condição para a prática emancipadora, como 

elucida Freire (2011). Nesse sentido Magalhães (2014, p. 126) argumenta que “essa 

dimensão é consolidada quando o conhecimento pautado na comunicação é capaz 

de promover a passagem de uma consciência ingênua para uma reflexão crítica”.  

Torna-se pertinente fazer emergir um dos momentos das aulas de D2-IES 

1: 
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 [...] A docente questionou aos alunos se já conseguem traçar uma 
sequência evolutiva dos grupos, reforçando que isso é muito importante. 
Seguiu abordando a classe Lycopodiopsida (licófilas), suas características 
gerais e as ordens que compõem a classe. Neste momento a aula foi 
interrompida para que uma das chapas para eleição da diretoria do ICB 
falasse sobre suas propostas. A docente solicitou que passassem uma lista 
de chamada e seguiu a aula [...] (Aula 7-D2-IES 1). 

 
 
Destacamos que a movimentação política que ocorreu na aula da 

professora não foi explanada, como percebemos na descrição da aula. Assim, 

retomamos a ideia da neutralidade para referendar que estar no mundo; constituir-se 

professor universitário e, portanto, (re)fazer escolhas teórico-metodológicas é um ato 

político. Nesse contexto, esperaríamos, principalmente por a professora estar 

ministrando aula em um curso de licenciatura, que ela utilizasse a pertinência de um 

momento como o ocorrido para provocar reflexões nos discentes. Estamos 

conscientes de que a docência, ora pelo exercício de acreditar se manter neutra, ora 

por entender que seja necessário seguir argumentando sobre os conceitos da aula, 

na ideia de que estes não estão emaranhados na trama política, é o que oportuniza 

o silêncio da professora. Porém, também no exercício da utopia, acreditamos que, 

se a docente fosse fruto de uma formação na contradição, o posicionamento claro, 

ressaltando a importância para o alunado de uma eleição, seria condição. 

Reforçamos que professor crítico não se cala, ao contrário, manifesta-se 

cotidianamente – é político! 

Nessa direção, torna-se necessária a tarefa das instituições de ofertar 

formação continuada para os profissionais, principalmente para os que não possuem 

habilitações específicas para a docência, caso da maioria dos professores 

investigados, e não estamos falando de qualquer formação, mas da instituição de 

uma política contínua de formação alinhada à epistemologia da práxis, já que “sem 

formação e sem profissionalização politizadas, compromete-se o exercício 

democrático no campo educativo, pois não haverá o forte ideal de compromisso com 

a emancipação do homem” (MAGALHÃES, 2014, p. 127). 

Assim, consideramos que é condição para que a Universidade rompa com 

modelos puramente teóricos e práticos, que seja concedido espaço para que o 

professorado exponha suas angústias e os desafios do trabalho docente na 

Universidade, o que tentamos nesta investigação, já que são também 

obstaculizadores para a (re)constituição de uma atividade docente consciente 
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epistemológica e politicamente. É na estruturação do discurso em movimentos 

dialógicos de apontamentos acerca da docência no ensino superior que acreditamos 

oportunizar ao professorado tomar consciência das amarras e da opressão a que 

estão muitas vezes instituídos.  

Mas, afinal: quais os maiores desafios enfrentados pelos professores na 

Universidade? Os professores investigados mencionam como elemento desafiador 

central no trabalho que desenvolvem, o processo de desmotivação do alunado para 

o exercício de busca de um novo conhecimento, além de questões de ordem 

estrutural das instituições como falta de recursos para prover as aulas práticas. 

 
 
Eu acho que a primeira coisa é mobilizar o interesse do aluno, a partir do 
momento que eu presto concurso pra uma área, eu entendo que tenho 
capacidade de lecioná-los e que eu estou... tem que ser sempre assim 
uma formação continuada, eu tenho que sempre estar participando de 
eventos, sempre estar fazendo pesquisas de outras coisas e não ficar só 
com o que eu aprendi na graduação e na pós. Mas eu me sinto capaz de 
assumir e ministrar as minhas aulas no lugar para o qual fui selecionada. 
Então eu não digo que isso seja um desafio, isso faz parte da nossa prática, 
da nossa práxis. Eu acho que o desafio está mesmo em primeiro lugar você 
conseguir mobilizar o interesse do aluno com o seu conteúdo, em segundo 
lugar você ter a sensibilidade de observar quais são os instrumentos e as 
metodologias que você preparou e se estão sendo otimizados nessa turma, 
porque cada turma é uma turma, isso é óbvio, a aula que eu dou lá, eu não 
posso dar a mesma aula aqui e nem o contrário. Então assim, acho que isso 
também é um desafio, você conseguir estar flexível pra uma mudança de 
metodologia, de didática, de textos. [...] E isso, esse outro desafio que no 
meu ponto de vista são os dois mais importantes, primeiro você mobilizar 
o interesse do aluno por esse conhecimento e o segundo você, como 
professor, ser flexível e ter a sensibilidade de observar o que está 
dando certo para aquela turma (Grifo nosso) (D1-IES 1). 
 
 [...] Os alunos, em primeiro lugar, e a infraestrutura da universidade. 
Os alunos por quê? Por que eu acho que hoje os alunos eles são muito... 
assim, comparando com a minha época, que não é uma época tão distante, 
mas eu acho os alunos muito dispersos, e eles enfrentam o professor, mas 
é um enfrentar, não que eles não tenham, mas assim... eles reclamam, eles 
não fazem atividade, eles não participam das aulas, aí eles reclamam de 
tudo, reclamam que você dá exercício pra fazer, reclamam da prova, 
reclamam de tudo, assim, a vida deles é reclamar. E aí assim, tem sim os 
alunos bons, os alunos que participam, que fazem, participam da aula, 
participam da aula prática, tem sim. Mas eu vejo que hoje em dia os alunos 
são muito dispersos, eles não são respeitosos com o professor, mas eu 
acho isso muito por conta já, não é por que eles estão aqui na universidade, 
acho que já vem da criação deles [...]. E a segunda coisa é a infraestrutura, 
a gente não tem infraestrutura pra ministrar as aulas direito, isso é toda uma 
questão política e tudo mais. A aula teórica até que é tranquilo, por que 
assim, eu chego lá e levo meu computador e beleza, mas por exemplo, as 
aulas práticas, eu chego pra dar aula prática e não tem pincel para escrever 
no quadro, não tem uma placa de petri direito pra colocar o material, não 
tem uma pinça. Então eu acho isso... é um pouco desmotivante [...]. Então 
eu acho que são esses dois grandes desafios, os alunos, o respeito 
dos alunos para com o professor e a infraestrutura da universidade, 
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são os dois grandes desafios que a gente tem que enfrentar (Grifo 
nosso) (D2-IES 1). 
 
Primeira coisa são os cortes que a universidade está sofrendo, e aí... 
eu não sei, eu acho que a universidade tem um grande desafio que é de 
gestão, que nós professores não estamos preparados para isso somos 
responsáveis por gerir a universidade, eu acho que isso é uma coisa... 
talvez eu vou usar uma palavra muito forte, mas é uma coisa patética por 
que a gente tem que ensinar, a gente tem que fazer administração, a gente 
tem que fazer pesquisa, a gente tem que fazer extensão. Então assim, é 
uma coisa que te exaure, e ás vezes é uma coisa que você não está 
preparado pra fazer, eu acho que isso é um dos grandes desafios da 
universidade. [...] Em termos de ensino acho que um dos grandes 
desafios é a linguagem, como que a gente vai lidar com esses alunos que 
já não leem mais, que já não escrevem mais? Eles não sabem organizar o 
pensamento no molde de uma frase completa, é uma coisa assustadora. [...] 
Eu acho que é muito pouco, as pessoas estão cada vez mais dispersas ou 
concentradas no celular. O celular é a única coisa que concentra as 
pessoas hoje em dia. Então eu acho que esse é um dos grandes 
desafios, a linguagem, como que a gente vai conseguir mudar a 
linguagem de transmissão do conhecimento, é uma coisa que eu fico 
pensando (Grifo nosso) (D3-IES 1). 
 
Aah... mais desafiador eu acho que os alunos de hoje em dia, por que 
hoje em dia você tem recursos, mal ou bem, com todos os problemas que a 
gente está passando aí, você tem uma sala como essa, você tem o recurso 
didático pra uma aula teórica, aula prática meia boca, mas eu acho que o 
nível de desinteresse dos alunos é complicado. Você vai lá, se sacrifica, traz 
o material para o cara ver o material vivo, pra não ficar tendo aula de 
Biologia só com material morto e não sei o que, aí você chega lá e ele só 
vai ver aquilo em foto de livro ou não vai ver entendeu, e eles ficam no 
celular, não tem interesse para observar, senta aqui no presencial e 
“Ah eu só quero frequência...”, então eu acho isso muito ruim, ruim mesmo, 
então isso é extremamente complicado, eu acho que o aluno hoje em dia 
(Grifo nosso) (D4-IES 1). 
 
Mais desafiador pra mim, sem sombra de dúvidas, despertar o 
interesse dos alunos, muito difícil [...] (Grifo nosso) (D3-IES 2). 

 
 

Porém, questionamos ainda, não seriam os professores também, no que 

tange à desmotivação do alunado, parte central da problemática que levantam? E 

ainda, como poderiam os professores universitários motivar um conhecimento que 

instiga e oportuniza ao alunado constituir-se profissional-social para um mundo do 

trabalho dinâmico e plural? 

É preciso alinhar dimensões para margear uma resposta possível e 

consciente para as questões, posto que sabemos que o professor sozinho não 

conseguirá mudar a estrutura, o que mais uma vez, imprime a urgência da dinâmica 

coletiva no espaço universitário, para a constituição de políticas externas e internas 

para e pela conquista social de ideais democráticos.  
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Porém, também expomos que a motivação do alunado está 

dialeticamente entrelaçada com os movimentos oportunizados em sala pelo 

professorado. Como organizador da tarefa educativa, esta figura deve, na 

(re)constituição da atividade de planejamento, elaborar espaços na aula que 

favoreçam o exercício de pertença do alunado na dinâmica de aquisição de um novo 

conhecimento. A aula universitária descontextualizada e pobre metodologicamente 

não alcança o sujeito, ao contrário, afasta-o de uma dinâmica satisfatória – crítica - 

de aprendizagem. É oportuno ainda, considerar que, se o alunado não apreende o 

conhecimento, o professor pouco, ou nada, ensinou, já que os objetivos da atividade 

educativa não foram alcançados. 

Com isso, queremos aludir que o professor universitário, ao ler as 

problemáticas do trabalho docente, devem (re)fazer sua leitura conjuntural, este é 

um elemento central, juntamente com outras figuras, das problemáticas e desafios 

que assolam a Universidade, e não parte distante desses, como as exposições dos 

investigados em alguns momentos evidenciaram. 

O discurso de D1-IES 1 ecoa nesta investigação como um propagador da 

mudança e tomada de consciência pedagógica que almejamos, um professorado 

que apreende criticamente seu fazer e (re)organiza a ação para a transformação. E 

ainda, a valorização dos movimentos de formação continuada. É impossível ensinar 

bem, para a construção coletiva, sem uma força teórico-prática que impulsiona os 

sujeitos da ação educativa a novos rumos e prazeres, um movimento de tentativa e 

erro que profissionaliza, ou seja, oportuniza rever conhecimentos e posicionamentos 

a favor do bem comum. Assim, retomamos a necessidade de boniteza e alegria 

impregnadas no saber-fazer dos docentes, como pondera D2-IES 2: 

 
 

Fazer com que os alunos entendam que a universidade é apenas um 
indicador, uma base pra que eles expandam o conhecimento deles, 
num sentido assim, eu não tenho a ilusão de que os meus alunos vão sair 
sabendo a Fisiologia, mas eu queria que eles entendessem que o dia que 
eles precisarem entender a respiração de todos os animais, eles 
soubessem qual a bibliografia buscar, sentar e estudar. Aprender a 
aprender, e que só depende deles, aprender a aprender, eu não consigo 
abrir a cabeça de ninguém e colocar o conteúdo lá dentro, eu tenho que 
sensibilizar ele, tenho que mostrar esse conteúdo com alegria, com 
disposição, com beleza, pode ser a coisa mais feia, aquela ferida, mas eu 
falo: “Olha que lindo isso aqui, olha esse ateroma que coisa mais linda, é 
lindo, o processo é lindo, está matando o indivíduo, mas é um processo 
biológico lindo.”, pra que ele um dia possa pegar o livro e dizer: “agora eu 
vou estudar como é que se forma um ateroma.”. Então eu acho que esse 
ponto é um ponto desafiador, de mostrar para os nossos alunos que a 
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universidade não é o fim, é o início, e que ele não vai aprender tudo na 
universidade, é bem possível que ele aprenda bem pouco (Grifo nosso) (D2-
IES 2). 

 
 
Na busca pela motivação do alunado a professora indica caminhos, 

reforça a contradição – o ir e vir da valoração dos conhecimentos teóricos, práticos, 

técnicos e estéticos da docência, e questiona a função dos professores, da 

Universidade. Somos sujeitos de incompletude, imersos na busca por sermos 

profissionais de qualidade social, e nessa urgência de sermos mais, precisamos 

conceber a Universidade, tal como reforça D2-IES 2 como travessia que não se 

finda, é, portanto, impulsionadora de novos ventos, novas aprendizagens, quer seja 

em demais outros espaços formativos e/ou no mundo do trabalho.  

Nesse sentido, aproximamos do que referenda D1-IES 2 

 
 
 [...] o grande desafio é isso, em qualquer curso [...] é conseguir manter 
esse aluno, essa chama acesa no aluno até o final do curso com 
perspectiva de futuro pra ele, eu acho que é isso (D1-IES 2). 

 
 

O enunciado acima, alinhado à preocupação dos professores com os 

discentes, no transcorrer da aula, demonstra contradição na concepção que os 

fundamenta. E ainda, que há possibilidade para novos horizontes, em que a relação 

teoria-prática seja condição e não mais busca utópica. 

 
 

O docente demonstra estar preocupado com a aprendizagem dos alunos 
quando faz questionamentos aos mesmos. É sempre afável no diálogo com 
os alunos (Aula 1-D3-IES 1). 
 
O docente está sempre fazendo perguntas direcionadas aos alunos, 
buscando a interação com eles e incentivando sua participação na aula 
(Aula 3- D3-IES 1). 

 
 
Assim, a clareza é de que a tarefa de ensinar na Universidade é complexa 

e requer fundamentos da práxis, o que não é claro e consciente para todos os 

profissionais que ocupam as IES. 
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CONSIDERAÇÕES: sobre movimentos 
 
 

A presente pesquisa abordou o trabalho docente, reforçando que, 

(re)constituir-se professor/professora, nos distintos espaços educativos, sobretudo 

na Universidade, caso da investigação que empreendemos, é tarefa complexa. 

Assim, o ofício de ensinar não é para forasteiros e/ou aventureiros, mas para 

sujeitos compromissados, esses que, na busca pela compreensão ampla do 

fenômeno educativo, empenham-se em uma dinâmica de formação inicial e 

profissionalização crítica.  

Com a intencionalidade de alcançar o nosso objetivo principal -

compreender como o conhecimento docente é constituído no trabalho de 

professores universitários dos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas de 

duas instituições de ensino superior de Goiânia (GO) - desenvolvemos uma 

pesquisa de natureza qualitativa, mediante um estudo de caso coletivo. Quanto ao 

método, o que orientou a globalidade da nossa investigação foi o Materialismo 

Histórico Dialético, por estar inter-relacionado com os espaços que o pesquisador 

ocupa na Universidade. 

Nesse contexto, abordamos o objeto de investigação na perspectiva 

histórica, cientes de que apreendemos o todo e não tudo. Essas marcas encontram-

se registradas nos capítulos 2 e 3 desta Tese, onde fizemos uma incursão para 

explicitar os fundamentos teórico-práticos que sustentam as reflexões críticas 

apresentadas. Articulamos ainda teoria e prática, denominando-a práxis, posto que 

assumimos a defesa de uma formação de professores pautada no que Magalhães e 

Souza (2016; 2018) e Silva (2019) defendem e denominam como epistemologia da 

práxis, frente ao exercício crítico-emancipador dos sujeitos-professores. 

Além disso, apresentamos os dados evidenciando os nexos internos e 

contraditórios com a totalidade, marcando o ir e vir dos professores universitários 

investigados, ora a uma postura que dissocia teoria e prática, ora alinhados a um 

posicionamento crítico reforçado na preocupação com a formação dos discentes, ou 

ainda a urgência pela tentativa de uma aula universitária que se materialize outra 

(autônoma; crítica e transformadora).  Para tanto, é preciso aludir que as incursões 

deste trabalho se (re)afirmaram no diálogo com um sujeito histórico e socialmente 

situado, ou seja, que evidencia na aula e nos enunciados da entrevista os elementos 
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que os (re)fazem professores/professoras – marcas das relações formativas e 

profissionais que estabeleceram ao longo de sua trajetória pessoal-profissional. 

No capítulo 4 realizamos uma incursão sobre os Projetos Pedagógicos 

dos cursos e os Planos de Ensino, visando compreender as raízes epistemológicas 

que constituem os espaços formativos investigados, cursos de Licenciatura em 

Ciências Biológicas da IES 1 e IES 2. No capítulo 5, na confluência entre a 

observação das aulas e os enunciados advindos da entrevista com os professores 

universitários, acreditamos ter evidenciado as marcas epistemológicas das aulas na 

formação de professores de Ciências e Biologia. 

Mediante as categorias trabalho, totalidade, historicidade, contradição e 

práxis do materialismo histórico-dialético, esperamos ter feito direito, isto é, exposto 

e analisado para além do aparente e das enunciações. Na incompletude desta 

investigação, aproveitamos a busca pelo concreto pensado que as análises nos 

oportunizaram para fazer ecoar a urgência em continuar conhecendo, inventando e 

compreendendo o mundo do trabalho docente na Universidade, na certeza de que a 

pesquisa possibilita a tomada de consciência das experiências que nos 

(re)constituem professores universitários. 

É, portanto, nesse ensejo que defendemos de forma incisiva que as 

Instituições de Ensino Superior (IES) instituam políticas de formação continuada 

para seus profissionais, posto que, como os sujeitos-professores participantes da 

pesquisa constituíram-se em cursos de Pós-Graduação strictu sensu voltados para 

suas áreas específicas, o que os tornou pesquisadores e não professores. A 

constatação, corroborada pelos dados que apresentamos, e ainda, a rapidez da 

mudança de pesquisador para professor, faz com que os professores se alinhem a 

perspectivas de educação distantes da contra-hegemonia, reforçando um saber-

fazer puramente técnico e prático. 

Dado o exposto, consideramos que há inúmeros dilemas e desafios da 

relação teoria e prática, porém, emaranhados na utopia que nos institui professor-

pesquisador, acreditamos em uma educação como prática de liberdade na 

Universidade, onde possamos ensinar a transgredir.  

Assim, ousamos retomar “O livro dos seres imaginários” de Jorge Luís 

Borges e Margarita Guerrero, o qual nos fala sobre os animais dos espelhos. 

Posteriormente a uma invasão no mundo dos homens, os animais foram 

condenados pelo Imperador Amarelo ao encarceramento nos espelhos, sendo 
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obrigados a repetir as ações humanas. Pensamos que a imagem apresentada pelos 

autores é bastante pertinente aos ensejos que enfrentamos e defendemos na 

pesquisa desenvolvida. Trata-se de reconhecer que, enquanto professores 

universitários ainda estamos presos aos espelhos e, portanto, precisamos romper as 

estruturas epistemológicas que nos mantêm nessa condição. No exercício da 

ruptura, sendo resgatados do espelho, enquanto humanos-professores-

pesquisadores conseguiremos aludir uma formação outra na Universidade, tendo 

como consequência um panorama diferenciado na Educação Básica, já que os 

professores fruto de novos e oportunos conhecimentos – técnico, estético, ético e 

político - instituídos em sua identidade docente conseguirão (re)afirmar a (sua) 

práxis. 

Nesse sentido, consideramos que a urgência pela epistemologia da práxis 

na formação de professores não é algo novo. A construção que defendemos está 

balizada por reflexões oportunizadas por outros pesquisadores, que na insurgência 

pela transformação social na contra-hegemonia romperam com os espelhos 

anteriormente a nós. Assim, a promoção da indissociabilidade entre teoria e prática 

é o que poderá possibilitar articulações autônomas, ativas e críticas no saber-fazer 

universitário. 

Em síntese, suscitamos a constituição de um professor crítico-reflexivo, 

que (re)constitui o trabalho mediante uma análise crítica, um movimento que 

evidencia os embates docentes, bem como as nuances epistemológicas que 

conduzem as ações na Universidade. Nessa insurgência, clamamos a esperança e a 

resistência em favor de uma aula universitária materializada na contradição. 
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EPÍLOGO 

... minhas incompletudes 

 
 

“Sobre Incompletudes” é o trecho final da Tese no qual procuro delinear 

um processo de busca, evidenciando um encontro comigo mesmo, ou seja, destaco 

o que fui antes do início do doutoramento, e agora, como me vejo Doutor em 

Educação em Ciências e Matemática. Esse “(re)encontro” representa um processo 

de tomada de consciência e reflexão crítica que se dão imbricados, e que, por 

consequência, envolvem distintas objetividades-subjetividades. Nesse sentido, 

espero fazer ecoar reflexões e verbalizações que se instalem na (re)configuração 

entre a imagem aparente e o meu eu subjetivo, articulando as experiências 

reverberadas nesta pesquisa, uma experiência individual, consciente e inconsciente, 

bem como vivências sociais que demarcaram um saber-fazer específico.  

Como dispõe Gamboa (2012, p. 38), “para entender os métodos utilizados 

na investigação científica é necessário reconstruir os elementos que o determinam e 

as relações que estes têm com outras dimensões implícitas nos processos de 

produção do conhecimento”. É com esta fala que explicito a natureza de uma 

trajetória formativa no contexto do trabalho docente onipresente nas escolhas 

materiais e não materiais da construção da investigação respaldada em uma práxis 

ao longo da narrativa crítico-reflexiva que apresentamos nos capítulos anteriores 

deste trabalho. 

É nesse viés que figuro enquanto narrador, sujeito que conta sua própria 

trajetória, em busca de desvelar seu entendimento sobre si. Acerca dessa ação 

narrativa Lucília de Almeida Neves Delgado, argumenta que  

 
 

Os melhores narradores são aqueles que deixam fluir as palavras na 
tessitura de um enredo que inclui lembranças, registros, observações, 
silêncios, análises, emoções, reflexões, testemunhos. São eles sujeitos de 
visão única, singular, porém integrada às referências sociais da memória e 
da complexa trama da vida.  

 
 
Assim, espero que a história, no seu próprio enredo, possibilite um viés 

reflexivo, emotivo e singular. Evidencio-me como um sujeito incompleto e me 

(des)formato constantemente, com vistas a uma formação outra, (re)alocando-me 

outro sujeito: professor, pesquisador e tantos outros “eus” que assumo socialmente. 
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Talvez alguns entendam como uma problemática, afinal as transformações não são 

muitas vezes claras ou mesmo fáceis de serem materializadas, geram tantas 

dúvidas - oportunas e inoportunas. Todavia Manoel de Barros corrobora não ser 

problemática a incompletude, pelo contrário: 

 
 

A maior riqueza do homem é sua incompletude. Nesse ponto sou abastado. 
Palavras que me aceitam como sou — eu não aceito. Não aguento ser 
apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, 
que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a 
uva etc. etc. Perdoai, mas eu preciso ser Outros. Eu penso renovar o 
homem usando borboletas. 

 
 

Sim, “eu penso renovar o homem usando borboletas”!  

Sem mais delongas, é preciso dizer o que precisa ser dito sobre uma 

imensidão “Doutorado”, navegarei pelos momentos de constituição da pesquisa e as 

dinâmicas de escrita.  

No que tange à realização da investigação, o seu clímax esteve entre a 

eminência de (re)construção do projeto inicial e a coleta de dados. Ao ingressar no 

Doutorado, fruto dos estudos anteriormente realizados, estava consciente de que 

gostaria de continuar tecendo reflexões sobre a formação de professores de 

Ciências e Biologia, pensando expressivamente as nuances do conhecimento 

docente, porém, devido a uma imaturidade acadêmica, os desejos eram audaciosos 

e muito amplos, e foi preciso alinhamentos.  

Nesse ensejo, colocamos o trem nos trilhos e saímos rumos à coleta de 

dados. Inicialmente ocorreria em todas as Instituições de Ensino Superior (IES) de 

Goiânia que ofertam o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, entretanto 

entre os desejos e a realidade viva, não foi possível investigar todos esses espaços. 

Alguns pela negativa da instituição, outros pela indisponibilidade dos professores 

universitários em participar da pesquisa; ou uma disponibilidade reduzida, pois 

apenas em momentos específicos da aula a coleta de dados poderia ser feita.  

Portanto, ajustes foram necessários e delimitamos que a investigação 

ocorreria em dois contextos específicos, os quais acreditávamos serem mais 

receptivos e solícitos a suas trajetórias investigativas. Porém, pouco nessa pesquisa 

aconteceu como o esperado e, entre muitas negativas dos professores, 

conseguimos compor um quadro de sujeitos investigados. 
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O fato de alguns professores universitários se negarem a participar da 

pesquisa foi pontuada no Capítulo 1, no entanto cabe ainda argumentar que essa é 

uma dinâmica que reitera, ou não,  não só o compromisso social desses sujeitos 

com a pesquisa brasileira, mas também denota a lógica neoliberal de 

competitividade imposta no espaço da Universidade. Sobre essa última, destacamos 

especificamente grupos que se negaram a ampliar o diálogo, fomentar parcerias, e 

até mesmo impor entraves a distintas investigações por constituírem outros grupos 

de pesquisa. Nesse viés, essas atitudes, muitas vezes vivenciadas cotidianamente, 

no exercício de trabalho são, no mínimo, contraditórias ao discurso e concepções 

que esses próprios pesquisadores têm tentado engendrar em seus escritos. 

Não é segredo que a sociedade e a Universidade constituem-se na 

contradição, portanto, o compromisso social é com a pluralidade de ideias e não o 

cerceamento de discussões, ou ao menos não deveria ser, por entraves do campo 

político que (re)configura as IES cotidianamente. Estamos certos de que o boicote 

dos próprios pesquisadores a grupos de pesquisa, produções de mestrado e 

doutorado, e outros fere o código de ética da pesquisa e impede campos de 

pesquisa de inovação, de criatividade, bem como de alargar reflexões, por exemplo 

aquelas ligadas a discussões de minorias.  

Nesse sentido, quero aqui escancarar um processo de dor e um ensejo 

de transformação. Afinal, reconfigurar escolhas não desejadas, oriundas de 

elementos como os delineados, não é fácil, pelo contrário, é muito doloroso. Trata-se 

de uma dinâmica que dificulta e requer muito ir e vir na (re)construção de uma 

pesquisa, essa que deve ser realizada em um tempo, na sua maioria, reduzido.  

Então, aproveito esse espaço para agradecer aos sujeitos participantes 

da investigação, por se doarem e permitirem tantas trocas de experiências durante a 

observação das aulas e entrevistas. O compromisso desses profissionais ficou 

gravado, e serão sempre relembrados no diálogo da formação, profissionalização e 

trabalho docente, mesmo que apenas no contexto micro das minhas produções 

futuras.  

A clareza que procuro evocar ao retomar nuances da coleta de dados 

alinha-se ao que Chaves (2017, p. 08) defende 
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[...] se o ser humano tem uma vocação ontológica a ser-mais, e se essa 
busca legitima sua posição ante o conhecimento, a própria jornada torna-se 
força de atração e persistência para todos os envolvidos e, por isso mesmo, 
ela tem sido contínua, num trajeto que envolve repensar dialeticamente os 
passos assumidos na pesquisa [...].  

 
 
Também Bertold Brecht  

 
 

Desconfiai do mais trivial, da aparência singela. E examinai, sobretudo, o 
que parece habitual. Suplicamos expressamente: não aceiteis o que é de 
hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de 
confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade 
desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível 
de mudar. 

 
 
Assim, as “coisas” investigativas e, consequentemente, a/o pesquisa-

pesquisador deixaram o trivial, examinaram o inesperado e figuraram na contradição 

outra investigação, o que a tornou mais humana e crítico-reflexiva. 

Sobre o delinear da escrita deste trabalho, certamente, em nenhum 

momento estive solitário, ora por estar sempre escrevendo rodeado de outros (não 

morar sozinho tem dessas coisas rsrsrs), ora por tantos colegas que leram e 

manifestaram opiniões, a meu pedido, sobre os escritos. Além da contribuição de 

meus orientadores, sempre rigorosos e querendo que produzisse um trabalho de 

qualidade imensurável.  

Em muitos momentos da escrita, lembrava-me da Prof. Drª. Agustina 

Echeverria que, durante o Mestrado, argumentava: “A pesquisa não é para poucos 

iluminados, mas não é trivial!” A professora, ao fazer essa colocação, nos chamava 

a atenção para o exercício de busca, seguindo o rigor da produção acadêmica, em 

um processo de práxis de muitas idas e vindas, visando a uma pesquisa de 

qualidade social. Dentre os elementos que configuram a qualidade, há lugar de 

destaque na Tese para a escrita, afinal é preciso ser claro, coerente e consistente, 

não esquecer ou ocultar detalhes importantes para a compreensão e análise do 

outro, tendo em vista que (re)elaborar um conhecimento científico é fazê-lo no 

embate com outros pesquisadores. 

Saliento que um dos trechos mais amargos de compor foi a explanação 

epistemetodológica da Tese, expressa no Capítulo 1, afinal como considera Lima; 

Mioto (2007, p. 37) 
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Ao apresentar a metodologia que compõe determinada pesquisa, busca-se 
apresentar o “caminho do pensamento” e a “prática exercida” na apreensão 
da realidade, e que se encontram intrinsecamente constituídos pela visão 
social de mundo veiculada pela teoria da qual o pesquisador se vale. O 
processo de apreensão e compreensão da realidade inclui as concepções 
teóricas e o conjunto de técnicas definidos pelo pesquisador para alcançar 
respostas ao objeto de estudo proposto. 

 
 

Nessa aventura, muitos foram os medos e as inseguranças, um confronto 

que muitas vezes me fez crer que não seria possível concluir esta Tese, sobretudo 

durante a reta final de escrita, devido à “desordem sangrenta” que se instaurava no 

mundo (COVID-19). Além disso, o desafio dual de trabalhar e estudar se fez 

presente em muitos momentos, posto que a dedicação total à escrita mediante as 

jornadas de trabalho em que estava imerso não era fácil, sobretudo durante as 

inúmeras cobranças decorrentes das mudanças no processo de (re)adequação das 

instituições no início e durante a Pandemia. 

Não quero aqui justificar erros, ou mesmo acertos, no processo de escrita, 

mas explicitar que por trás de uma Tese há um sujeito humano na sua inteireza, 

constituído de incertezas utópicas, materiais e não materiais. Ao iniciar o 

doutoramento, tinha alguns sonhos, mas no caminho eles tiveram de ser refeitos e, 

com a mudança de rota, foi preciso colocar essa investigação em outro lugar. 

Todavia, em alguns momentos, não foi em um lugar de prioridade, e só consigo ter a 

clareza deste fato agora, ao sistematizar tudo. Durante o doutoramento vivi inícios 

de ciclos muito intensos e, talvez por uma responsabilidade (para alguns, 

irresponsabilidade), apaguei os incêndios próximos.  

Talvez um caminho fosse justificar tudo com o elemento “tempo”, mas não 

seria justo, pois mesmo implacável, percebo que em muitos momentos foi 

justamente o fato de acreditar em “ter tempo” que me fez priorizar outros horizontes. 

Arrependimentos? Não, pois essas paradas no percurso me trouxeram também 

muitas alegrias, foram frutíferas em muitos aspectos.  

Considero oportuno dizer que talvez fique o ressentimento de que poderia 

ter me dedicado um pouco mais, porém também consigo, ao escrever este Epílogo, 

reforçar que coloquei o meu máximo, principalmente na reta final, no exercício de 

escrita. Ao olhar esta Tese quero enxergar um movimento de busca e partilha, um 

tempo em que fiz o possível, certo de que novos aprofundamentos serão realizados 
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em escritas e trajetórias posteriores, afinal: “O que acontece, fica acontecido: a água 

que pões no vinho, não podes mais separar. Porém, tudo muda: com o último alento 

podes de novo começar” (Bertold Brecht). 

Para finalizar, gostaria de retomar a pauta da escrita, argumentando que 

gestar e “dar à luz” uma produção, que deve ser translúcida ao entendimento do 

outro, é complexo, e apenas se efetiva a partir da tríade leitura-dedicação (à escrita)-

leitura. Isto é, “uma atitude e uma prática teórica de constante busca que define um 

processo intrinsecamente inacabado e permanente” (MINAYO, 1994, p.23). Assim, 

(re)afirmo minhas incompletudes... me (re)configuro em trajetória, não é fim, mas 

meio! 

  

 

28 de julho de 2020.  

 

 

 “Porque a vida, a vida, a vida, a vida só é possível reinventada”. 

Cecília Meireles 
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Apêndice 1 – Relatório de observação da aula dos professores investigados 

 
 

Relatório de observação 

 
 

Instituição: _________________________________________________________ 

Disciplina: __________________________________________________________ 

Professor: __________________________________________________________ 

Temática da aula: ____________________________________________________ 

Recurso: ___________________________________________________________ 

 

Descrição da aula: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Reflexões do observador: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Apêndice 2 – Roteiro de entrevista semi-estruturada 

 
 
Identificação 

• Nome; 

• Idade. 

 

Perfil formativo 

• Qual sua formação inicial? 

• Realizou algum curso de pós-graduação? Se sim, qual e o que te motivou a 

realizá-lo? 

• O que te levou a ser professor? E no nível superior? 

• Quanto tempo atua como professor? E no nível superior? 

• Trabalha apenas nesta instituição? Qual sua carga horária? 

• Atua em outra atividade profissional? 

 

Trabalho docente 

• O que você compreende por “Aula”? 

• Como você realiza o planejamento da disciplina? E de cada aula? 

• A realização do planejamento é uma atividade individual ou coletiva dentro da 

instituição? 

• Quais conhecimentos você considera indispensáveis ao seu exercício 

profissional enquanto formador de professores? 

• Pensando o trabalho docente, e que o mesmo apresenta distintas dimensões, 

tais como conceitual, técnica, política, ética, relacional, sensível e criativa, 

como compreende as mesmas no contexto da sua atividade, ou seja, no 

pensar e concretizar a aula na disciplina X? 

• Você participa de alguma organização, sindicato ou entidade científica? Se 

sim, acredita que o movimento nesse oportuniza (re)pensar o seu exercício 

profissional? Como? 

• No movimento que realiza durante a aula consegue relacionar teoria-prática? 

Cite um exemplo. 
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• No ensino superior, qual(s) aspectos apontaria como mais desafiador? 

 


