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“Este mandala jamais foi revelado ou propagado em lugar algum 

deste mundo, nos mais de 2.220 anos desde a morte do Buda. 

[...] [o mandala] será a lâmpada na escuridão da estrada para o 

próximo mundo e um excelente cavalo para carregá-lo sobre as 

montanhas da morte. É como o sol e a lua no céu ou o Monte 

Sumeru na Terra. É um navio para transportar as pessoas sobre o 

mar do sofrimento” (Nitiren Daishonin. A Concessão do 

Mandala da Lei Mística - Myoho Mandala Kuyo-ji).  

 

 

“A doutrina materialista de que os seres humanos são produtos 

das circunstâncias e da educação, de que os homens modificados 

são, portanto, produtos de outras circunstâncias e de uma 

educação modificada, esquece que as circunstâncias são 

modificadas precisamente pelos seres humanos e que o educador 

tem de ser educado” (Karl Marx & Friedrich Engels. A 

Ideologia Alemã). 
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RESUMO 

 

O presente texto de tese de doutoramento busca analisar as práticas curriculares nos 
currículos do curso de Ciências Biológicas da UFC, modalidade Licenciatura, e as 
implicações dessas para a formação docente. O texto traz como referencial 
epistemológico o materialismo histórico e dialético, além de apresentar como quadro 
teórico o estudo sobre os currículos e sobre a formação docente reflexiva, através de 
uma articulação teórica chamada de currículo como mandala. Metodologicamente, a 
pesquisa se enquadra em uma vertente qualitativa e traz como embasamento 
investigativo o Estudo de Caso, pois se pretende investigar um fenômeno 
contemporâneo imerso no seu cotidiano real. Escolheu-se como ferramentas a análise de 
documentos sobre os projetos pedagógicos dos cursos da instituição, além da aplicação 
de questionários e de entrevistas, com discentes, docentes e servidores que compõem o 
local de investigação. Somando-se a isso, foi feita uma série de observações em caderno 
de campo, no qual se registrou uma série de conversas informais com professores do 
curso investigado. Como resultados, o trabalho aponta que o currículo formal porta um 
viés “bacharelesco”, já que a uma grande parcela de disciplinas que são comuns a 
ambas as modalidades – Licenciatura e Bacharelado. Destarte, encontra-se nos 
resultados deste estudo de caso o papel atribuído pelos discentes e docentes aos “outros 
currículos dentro do currículo”, como o Programa de Educação Tutorial (PET) e o 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). A 
interdisciplinaridade aparece formalmente em algumas disciplinas do curso, como as 
Instrumentalizações para o Estudo/Ensino de Ciências (IPEC), e a Estudos Sócio-
Históricos e Culturais da Educação. Essa interdisciplinaridade apareceu também na 
forma de currículo em ação nas IPEC e nas aulas de campo. Para os alunos, egressos e 
professores do curso, existem atividades de caráter interdisciplinar nas 
Instrumentalizações, pois elas tentam superar a fragmentação do mundo acadêmico, 
através de ações e projetos que ligam as disciplinas em torno do processo de 
transposição didática dos conteúdos da formação específica do Biólogo para a atuação 
docente na educação básica. Da mesma maneira, as atividades de excursão, chamadas 
informalmente pelo grupo analisado de “aulas de campo”, também se constituíram 
como possibilidades curriculares que reuniram os educadores das diversas áreas do 
currículo em torno de ações em comuns. 
Palavras-chave: Currículo. Formação docente. Ensino de Ciências. Mandala.  
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ABSTRACT 

 

Such text seeks to analyze the curricular practices in the curriculum of the course of 
Biological Sciences at UFC and their implications for teacher practice. The text brings 
epistemological framework as the historical and dialectical materialism, as well as 
presenting the theoretical study of the curriculum and the teacher reflection, through a 
theoretical articulation that we call curriculum as mandala. Methodologically, the 
research fits into a qualitative aspect, and has as basis the investigative case study, as we 
intend to investigate a contemporary phenomenon immersed in their daily reality. 
Chosen as document analysis tools on the pedagogical projects of the institution and the 
use of questionnaires and interviews with students, teachers and servers that make up 
the site investigation. Adding to this, we made a series of observations in a field 
notebook in which he recorded a series of informal conversations with teachers of the 
course investigated. As some results, this work shows that the formal curriculum gate 
bias "research", since a large portion of disciplines that are common to both modes – 
Teaches Education and Bachelor. Thus, we find in our results of this case study, it was 
worth noting the role assigned by teachers and learners to "other curricula within the 
curriculum" as the Programa de Educação Tutoria (PET) and the Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID). The interdisciplinarity appears formally in 
some course areas, Instrumentalizações para o Estudo/Ensino de Ciências (IPEC), and 
Estudos Sócio-Históricos e Culturais da Educação. This interdisciplinarity has also 
appeared in the form of curriculum in action in the IPEC and field lessons. For students, 
graduates and teachers of the course activities are interdisciplinary in 
Instrumentalizations as they try to overcome the fragmentation of the academic world, 
through actions and projects linking the disciplines around the process of didactic 
transposition of training content specific biologist for teaching performance in basic 
education. Likewise, the activities of tour, informally called the analyzed group of "field 
classes" also constituted themselves as possibilities curricular gathered educators from 
various areas of the curriculum around common shares. 
Keywords: Curriculum. Teacher’s education. Science education. Mandala. 
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RESUMEN 

 

El presente texto de tesis de doctoramiento busca analizar las prácticas curriculares em 
los currículos del curso de Ciencias Biológicas de la UFC, modalidad Licenciatura, e las 
implicaciones de esas para la formación docente. El texto trae como referencial 
epistemológico el materialismo histórico y dialéctico, allá de presentar como cuadro 
teórico el estudio sobre los currículos y sobre la formación docente reflexiva, a través de 
una articulación teórica llamada de currículo como mandala. Metodológicamente, la 
pesquisa se encuadra en una vertiente cualitativa y trae como embasamiento 
investigativo el Estudio de Caso, pues se pretende investigar un fenómeno 
contemporáneo inmerso en su cotidiano real. Se escogió como herramienta el análisis de 
documentos sobre los proyectos pedagógicos de los cursos de la institución, allá de la 
aplicación de cuestionarios y de entrevistas, con discentes, docentes y servidores que 
componen el local de investigación. Sumándose a eso, se ha hecho una serie de 
observaciones en cuaderno de campo, en lo cual se registró una serie de conversas 
informales con los profesores del curso investigado. Como resultados, el trabajo apunta 
que el currículo formal porta un biés “bacharelesco”, ya que a una grande parcela de 
disciplinas que son comunes a ambas las modalidades – Licenciatura y Bachillerato. 
Así, encontrase en los resultados de este estudio de caso el papel atribuido por los 
discentes y docentes a los “otros currículos dentro del currículo”, como el Programa de 
Educação Tutorial (PET) y el Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID); La interdisciplinaridad aparece formalmente en algunas disciplinas del curso, 
como las Instrumentalizações para o Estudo/Ensino de Ciências (IPEC), y la Estudos 
Socio-Históricos e Culturais da Educação. Esa interdisciplinaridad apareció también el 
na forma de currículo en acción en las IPEC e en las clases de campo. Para los alumnos, 
egresos e profesores del curso, existen actividades de carácter interdisciplinar en las 
Instrumentalizaciones, pues ellas intentan superar la fragmentación del mundo 
académico, a través de acciones y proyectos que ligan las disciplinas alrededor del 
proceso de transposición didáctica de los contenidos de la formación específica del 
Biólogo para la actuación docente en la educación básica. De la misma manera, las 
actividades de excursión, llamadas informalmente por lo grupo analizado de “clases de 
campo”, también se constituían como posibilidades curriculares que agrupaban los 
educadores de las diversas áreas del currículo alrededor de acciones comunes. 

Palabras-llave: Currículo. Formación docente. Ensino de Ciencias. Mandala. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

Esse trabalho de doutoramento traz como campo de pesquisa a articulação entre 

currículo e formação docente na área de ciências da natureza, com foco especial na 

formação inicial de professores de um curso de Ciências Biológicas.  

Entendemos1 que não se pode falar em educação de qualidade, sem abordar uma 

adequada profissionalização docente. Para materializar uma nova educação, progressista 

e radicalmente transformadora, é preciso um novo professor2. Dentre as pautas 

educacionais é crescente a discussão em torno da formação de professores no Brasil e 

no mundo. Inclusive, a efetivação de uma política educacional para a formação de 

professores exige mudanças em diversos pontos das instituições formadoras, como por 

exemplo, em seus currículos, nas propostas pedagógicas, na avaliação e na organização 

administrativa. Para tanto, é importante compreender que a formação docente está 

circundada de vários fatores que fazem parte do contexto sociopolítico/cultural em 

questão, como uma totalidade indissociável.  

Consideramos que a prática pedagógica dos professores deve estar diretamente 

relacionada aos currículos vivenciados, e que possa manter um vínculo com a proposta 

político-pedagógica reflexiva, conseguindo, deste modo, atingir os objetivos propostos. 

Dessa forma, seria possível desenvolver no aluno o seu lado crítico associado à 

(re)construção dos seus saberes e da práxis transformadora. Daí o motivo de ficarmos 

seduzidos pelo estudo da formação docente, com enfoque especial na perspectiva do 

professor como ator/autor social reflexivo, crítico e consciente do seu papel social e 

político. Utilizamos o termo autores sociais, além do vocábulo ator, pois percebemos 

que além de atuarem na interpretação de textos/planos/ações elaborados por terceiros, os 

sujeitos das pesquisas são potencialmente produtores de seus próprios roteiros 

curriculares. 

Após essas considerações, a seguir, iremos explicitar o que nos levou a estudar 

nossos sujeitos de pesquisa. 

 

                                                 
1 Utiliza-se o verbo na primeira pessoa do plural (nós) por acreditar que a construção desse trabalho não 
ocorreu de forma solitária, e sim envolveu a participação de diversos atores/autores, entre eles, 
orientadora, professores(as), colegas de curso, amigos(as), entre outros. 
2 Adotamos o termo genérico “professor” para não deixar o texto enfadonho. Aqui, denunciamos o 
aspecto sexista da nossa língua, ao dar preferência para o gênero masculino. 
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1.1. Relação pesquisador/pesquisa 

 

O interesse em estudar esses sujeitos de pesquisa surgiu em decorrência da 

estreita relação que tive3 com o curso de Ciências Biológicas: como aluno, pesquisador 

iniciante e professor substituto (temporário). Minhas vivências marcaram meu espírito 

com incertezas sobre a formação docente na universidade.  

Ainda como aluno de graduação, um momento impar foi a possibilidade de 

acompanhar a transformação na sistemática curricular do curso, onde participei de 

reuniões com docentes e discentes para discussão da nova proposta para o currículo. 

Meses depois, já estava trabalhando como professor substituto do mesmo curso, 

ministrando as novas disciplinas criadas em 2006. Dessas experiências, ficava 

meditando sobre que tipo de profissional eu seria se tivesse sido aluno no currículo 

“novo”. Daí foi que surgiu a motivação para as nossas4 pesquisas. 

Iniciamos os primeiros estudos sobre os currículos do referido curso no ano de 

2008, e nos anos seguintes tivemos a publicação de alguns resultados (FEITOSA; 

LEITE, 2010). Já em 2011, continuamos nossos esforços para compreender onde os 

caminhos percorridos poderiam nos levar (FEITOSA; LEITE, 2011a). Nesse ínterim, 

percebemos que o referido curso, o qual confere o título de Biólogo foi criado no ano 

1970. Inicialmente, o referido curso era exclusivamente de Bacharelado, composto por 

disciplinas específicas da Biologia, além de outras ligadas à área das demais Ciências 

Naturais (Química, Física, Geologia) e Matemática. Contudo, a modalidade 

Licenciatura foi fundada apenas em 1988. 

No ano de 2006, diante das novas demandas sociais e das imposições políticas 

advindas Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno (CNE/CP), materializadas 

nas Resoluções CNE/CP Nº 1 e 2 de 2002 (BRASIL, 2002, 2002a), foi sistematizado 

um novo currículo para o curso de Ciências Biológicas (FEITOSA; LEITE, 2010). 

Nessa oportunidade, durante nossa pesquisa de mestrado e pela vivência 

profissional/acadêmica no curso, percebemos alguns indícios de relações conflituosas 

entre os membros do colegiado do curso, uma guerra ideológica em busca do poder 

hegemônico no aludido, durante o processo de elaboração dessa sistematização. 

                                                 
3 O verbo no singular tenta denotar um aspecto singular desse pesquisador. 
4 Retomamos o aspecto do trabalho coletivo e cooperativo, por isso, o verbo retorna ao plural. 
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Todavia, não foi possível nos aprofundamos nessas relações durante o curso de 

Mestrado. Assim, achamos relevante retomarmos essa perspectiva durante o doutorado. 

Nessa integralização curricular, parte da prática como componente curricular, 

instituída pela Resolução CNE/CP Nº 1 de 2002, corresponde às disciplinas de 

Instrumentalização para o Estudo de Ciências (primeiro e segundo semestres, sendo 

obrigatórias para as modalidades de Bacharelado e Licenciatura) e Instrumentalização 

Ensino de Ciências (terceiro, quarto e quinto semestres, sendo exclusivas da 

Licenciatura). Sobre estas disciplinas, o Projeto Pedagógico de Curso afirma: 

Estas correspondem à prática como componente curricular 
objetivando a articulação dos conhecimentos teóricos com a prática 
profissional, vivenciadas ao longo do curso, onde ocorrerá a 
interdisciplinaridade dos conteúdos das Disciplinas do Núcleo 
Comum visando à transposição do conhecimento adquirido para o 
ensino fundamental e médio. 

As disciplinas de Instrumentalização visam à produção de atividades 

interdisciplinares entre as disciplinas de conteúdo específico do semestre (Núcleo 

Comum). Nas Instrumentalizações existe a participação de professores convidados das 

diversas disciplinas de cada semestre, coordenados por um professor do setor de Prática 

de Ensino5 do departamento de Biologia. O professor coordenador é responsável por 

articular o calendário letivo da disciplina, a participação dos demais professores, bem 

como ser o regente de algumas atividades durante o semestre (FEITOSA; LEITE, 

2011a).  

As Instrumentalizações buscam a transposição dos saberes específicos, 

adquiridos nas disciplinas do Núcleo Comum, para o ensino fundamental e o ensino 

médio. Desta feita, elas primam por articular, de forma interdisciplinar, os saberes 

específicos com a transposição destes conteúdos. Assim, espera-se que os futuros 

professores possam, em seu trabalho cotidiano, exercer a profissão docente de forma 

interdisciplinar.  

Todavia, como afirma Moreira (1997), é preciso investigar se as possibilidades 

que o currículo traz para a formação humana são materializadas no cotidiano das 

instituições educativas pelos seus atores/autores sociais (alunos, professores e gestores). 

Destarte, é importante saber se existem outros momentos formativos, que compõem o 

currículo formal, se possuem traços de interdisciplinaridade, bem como é relevante 

investigar suas contribuições para os futuros professores. 

 

                                                 
5 Esse setor congrega as disciplinas de Instrumentalização e de Estágio Supervisionado. 
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1.2. O contexto histórico do campo de pesquisa 

 

A importância do levantamento de crenças educacionais dos futuros professores, 

aprendentes-ensinantes da carreira docente, bem como o levantamento dos principais 

conflitos e preocupações educacionais experimentados por eles no percurso formativo, 

são apontados pela literatura de formação inicial como um momento importante no 

início do desenvolvimento profissional desses professores (DINIZ; CAMPOS, 2005; 

SILVA; DUARTE, 2001; 2007). Segundo Tardif e Lessard (2007), o período inicial da 

profissão docente é fundamental para o desempenho da profissão. Ademais, Pacheco 

(2005) e Silva (2007) afirmam que o currículo, sendo um instrumento de formação, em 

especial na formação de professores, deve privilegiar uma visão integrada da realidade. 

Do ponto de vista da academia, é relevante ressaltar que o número de trabalhos 

sobre a temática da formação de professores nos congressos sobre Educação cresce a 

cada ano. A esse respeito, recorremos à análise de revistas científicas, publicadas entre 

1990 e 1997, feita por André e colaboradores (1999, p. 305). Segundo os autores, na 

“categoria formação inicial incluem-se os artigos que abordam o conjunto das 

licenciaturas (14), a escola Normal (7) e o curso de pedagogia (6)”. 

Além das publicações em periódicos, é também crescente o número de 

congressos na área. Segundo Brzezinski e Garrido (2001) somente no Grupo de 

Trabalho (GT) “Formação de Professores” da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa (ANPED) foram apresentados 70 trabalhos, entre os anos de 1992 e 1998: dos 

quais cerca de 40% (28 no total) trataram da formação inicial de professores. Já na 32ª 

reunião anual, realizada em 2009, foram apresentados 19 trabalhos completos no GT do 

tema, sendo 9 relacionados com a formação inicial e estágio supervisionado. No ano 

seguinte, o mesmo grupo de trabalho da ANPED trouxe 6 trabalhos, além das 8 mesas 

redondas sobre assuntos relacionados a temática. O aludido evento exibiu na edição de 

2011 um grande número de pesquisas, a saber: dos 23 trabalhos apresentados no GT 

formação de professores, sete se relacionavam com a formação inicial. Finalmente, no 

ano de 2013, o referido GT trouxe 22 trabalhos apresentados (ANPED, 2013). 

As políticas públicas e os currículos dentro da área de formação docente também 

são alvo de investigações no Brasil. Por exemplo, Gatti et al. (2010) mostram que vários 

trabalhos que se relacionam com o tema foram publicados nas últimas décadas. 
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Corroborando com esse raciocínio, André (2010) mostra que tivemos muitos 

avanços dentro do campo acadêmico da formação de professores, nos últimos dez anos, 

no sentido da constituição de um campo autônomo de estudos. A autora utilizou como 

base para suas reflexões diversas pesquisas da área, bem como em várias iniciativas da 

comunidade científica. 

Outro ponto relevante de que tratam as pesquisas sobre formação docente é a 

formação dos formadores de professores (DIAS; VEIGA, 2011; PIMENTA; LIMA, 

2008). Os formadores são profissionais capacitados e certificados para exercerem uma 

atividade de formação. Nesse sentido, é relevante tecer algumas considerações acerca 

dessa temática. Por exemplo, Vaillant (2003) mostra que, ao analisar as investigações 

publicadas na América Latina e no Caribe, percebe-se que existem poucos trabalhos de 

pesquisa explorando a temática dos formadores.  

Desta feita, tratando-se de formação de professores e de currículo, existem dois 

grupos de atores/autores sociais que materializam as práticas curriculares: os 

formadores e os formandos. Não há formador sem formando, nem o contrário é 

possível. Ambos carregam suas experiências curriculares anteriores para a nova 

“formação”: 

O tempo da formação conduz a uma confrontação entre o modelo 
pedagógico implícito dos formados e o modelo de referência do 
formador, modelo esse, também muitas vezes implícito. Ao término 
da formação, o formado terá construído um modelo pedagógico 
personalizado (ASTOLFI; DELEVAY, 2006, p. 126). 

Isso porque o formador possui um modelo pedagógico anterior, subjetivo. Ele 

possui representações tácitas sobre o seu ensinar. Já o formando, por sua vez, possui 

também representações a respeito dos alunos, do ensino, de sua função como futuro 

profissional. Desta feita, o formando chega à formação carregando algum modelo 

pedagógico implícito. 

A respeito da formação dos formadores, Dias e Veiga (2011) denunciam a 

ausência de uma formação institucional para os docentes noviços, o que acaba abrindo 

espaço para processos alternativos de aprendizado, como a autoformação. Não obstante, 

Dias (2012, p. 147) indica que “há uma necessidade de várias ações, nos diferentes 

âmbitos, para que se possa, implementar, em tempo hábil, uma política nacional de 

desenvolvimento profissional docente para a educação superior”. Como resultado de tal 

perspectiva, para ser docente de uma Instituição de Ensino Superior, de modo aparente, 

basta ter o domínio do conteúdo específico da matéria a ser lecionada. 
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Como vimos acima, existe uma preocupação da academia com a temática da 

formação docente, a qual se manifesta nas apresentações de trabalhos de congressos e 

nas publicações em periódicos. Nesse sentido, é importante o desenvolvimento de 

pesquisas sobre a formação docente no sistema de ensino superior brasileiro, na busca 

de aprofundar o conhecimento nesse específico segmento, para que se possa ter um uma 

análise mais detalhada de cada contexto particular. Assim, iremos nos deter, nesta 

pesquisa, no estudo de certos aspectos da formação inicial de professores de um curso 

de Licenciatura em Ciências Biológicas, de uma universidade pública federal, localizada 

no nordeste do Brasil, esperando contribuir para o entendimento do tema da formação 

inicial e do ensino de Biologia, em particular. 

A pesquisa sobre os aspectos curriculares que perfazem os cursos de licenciatura 

em faculdades e universidades são relevantes, pois essas instituições de ensino superior 

são locais que funcionam como centro de formação. Esse tipo de investigação se torna 

ainda mais interessante quando lembramos que passamos por um intenso número de 

alterações curriculares nos cursos de formação docente (TERRAZZAN, 2007). 

Dentro da temática de formação de professores, destacamos a formação inicial, 

que acontece nos cursos de magistério ou superior, e a formação continuada, 

desenvolvida ao longo da trajetória profissional do docente. Essa última é um 

componente que faz parte de uma estratégia mais ampla de profissionalização do 

professor, imprescindível para programar uma política de melhoria da educação básica. 

No entanto, algumas iniciativas de formação continuada de professores restringem-se à 

participação de educadores em situações formativas pontuais, como cursos e palestras 

(AQUINO; MUSSI, 2001; COLLARES et al., 1999; NUÑEZ; RAMALHO, 2008). No 

geral, essas ações se caracterizam por um conjunto de ações descontinuadas, parceladas, 

sem conexão entre si, e com grande rotatividade de pessoas, condição que privilegia o 

caráter imediatista de seus objetivos.  

A formação dos docentes, tanto inicial como continuada, deveria levar em 

consideração um modelo que se baseasse numa reflexão do professorado sobre a sua 

prática docente, que lhe permitisse repensar sua teoria implícita do ensino, os seus 

esquemas básicos de funcionamento e, consequentemente, as suas próprias atitudes 

(SCHÖN, 1995). A partir da mudança das práticas tradicionais para práticas mais 

progressistas, por exemplo, poderíamos transformar o quadro insatisfatório do ensino 

das ciências na atualidade (BAPTISTA, 2003). 
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No que diz respeito às insatisfações sobre essa área de ensino, a Academia 

Brasileira de Ciências (ABC, 2008, p. vii) reconhece “a necessidade imperiosa de 

melhorar o ensino básico no Brasil e, em particular, o ensino de ciências”. Isso porque, 

apesar da reconhecida relevância das ciências para a sociedade humana, os níveis de 

conhecimento dos estudantes brasileiros no ensino básico “são extremamente baixos, o 

que compromete o desenvolvimento do País” (op. cit., p. 5). O documento da Academia 

faz referência aos resultados obtidos pelos educandos brasileiros nas avaliações 

internacionais, como o Program for International Student Assessment (PISA). 

Segundo os resultados do programa internacional de avaliação comparada PISA 

do ano de 2006 (BRASIL, 2007a), as médias gerais dos países da Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) na temática de Ciências gira em 

torno dos 500 pontos. Já no caso dos brasileiros, para a mesma disciplina, a média é de 

360 pontos, resultado insatisfatório, preocupando especialistas nacionais e 

internacionais. Já nos resultados divulgados no final do ano de 2013, referentes ao ano 

anterior, mostram que nosso país obteve uma média de 405 pontos. Apesar de ter 

havido um acréscimo na nota média, a taxa de acerto em ciências é menor se comparada 

com o resultado obtido por outros países, como Argentina, Colômbia, Uruguai, Chile, 

México e Tunísia (OECD, 2013).  

Diante destes resultados, parece que o aumento numérico dos investimentos e 

dos programas de formação inicial e continuada de professores no Brasil não tem 

correspondido, na mesma proporção, ao aumento da qualidade na educação básica. Em 

especial, no que se referem às Ciências Naturais, os resultados (como vimos na 

avaliação PISA) são ainda mais preocupantes. 

De uma maneira legal, a Lei 9.394 de 1996 (BRASIL, 1996) aponta que a 

formação de professores para a atuação na educação básica deve ocorrer nos centros de 

ensino superior, como universidades e faculdades. Considerando que as universidades 

são um lócus privilegiado para o aprendizado da docência, é relevante desenvolver 

investigações que apontem para o que está correndo nessas instituições. 
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1.3. Formação docente na área de Ciências Naturais 

 

Tendo em vista que há trabalhos que investigam as concepções de professores de 

Ciências (suas ideias sobre a ciência, o processo de ensino-aprendizagem) e mostram 

que essas concepções são acompanhadas de rotinas muito bem estabelecidas, estáveis e 

resistentes a mudanças (AQUINO; MUSSI, 2001; CARVALHO; GIL-PÉREZ, 1995; 

COLLARES et al., 1999; NUÑEZ et al., 2009), percebemos que essas concepções de 

ensino são um reflexo da introjeção na experiência pré-profissional, ou seja, aquela 

adquirida ao longo da vida escolar anterior à formação universitária. Sobre este tema, 

Bejarano e Carvalho (2003) afirmam que as 

Crenças educacionais se originam, de uma maneira mais intensa, 
durante o período em que o futuro professor se encontra na situação de 
aluno da educação básica. É nesse período que ele constrói, numa 
aprendizagem por observação, formas peculiares de entender: os 
processos de ensino/aprendizagem, o papel da escola, além de criar 
um modelo de professor, entre outros aspectos de crenças 
educacionais (p. 2). 

Para os alunos de cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas em processo de 

formação inicial, o contato com a prática reflexiva parece ser um fator enriquecedor no 

desenvolvimento das atividades dos futuros docentes (BAPTISTA, 2003), pois esse 

período é crucial em sua jornada profissional. 

Para efetivar a profissionalização inicial docente, cresce a importância das 

universidades na formação de professores, em especial no que se trata do ensino de 

Ciências Biológicas. Entretanto, eram poucas, no início do século XXI, as análises 

feitas sobre a organização curricular dos cursos de formação de professores de Ciências 

no nosso país (WORTMANN, 2003). Podemos destacar que existem alguns trabalhos 

recentes de pesquisa sobre esta temática (ANDREATTA, 2005; BALDOINO, 2008; 

GIL, 2007; LIMA, 2008; MELHORANÇA, 2006; PANDOLPHO, 2006).  

Dentre esses trabalhos citados acima, destacamos a pesquisa de Melhorança 

(2006), no qual a autora traz os resultados da investigação sobre a presença da 

interdisciplinaridade na organização curricular dos Cursos de Licenciatura Plena em 

Física, Química, Ciências Biológicas e Ciências Naturais da Universidade Federal de 

Mato Grosso. Em sua análise, ela destaca que os indícios revelam a existência de cursos 

extremamente tradicionais e fragmentados, com modelo curricular linear-disciplinar e 

sequencial, criado de cima para baixo e com disciplinas isoladas em feudos.  

Já Lisovski (2006) investigou os Estágios Supervisionados, os quais são uma 

parte das disciplinas que compõem a sistemática curricular dos cursos de dos Cursos de 
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Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Regional Integrada do Alto 

Uruguai e das Missões – URI - Campus de Erechim e da Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM).  A autora atesta que não houve mudanças significativas na relação entre 

universidade e escola dentro dos estágios, destacando que as alterações na prática 

docente não se dão de forma instantânea, após a modificação formal dos currículos. 

Geraldo (2006) apresenta sua articulação entre os postulados gerais da 

Pedagogia Histórico-Crítica (PHC) e da Didática Geral, um conjunto de princípios 

metodológicos para o ensino de Ciências e Biologia, dentre os quais o autor destaca: 

contextualização, problematização, interdisciplinaridade, instrumentalização e enfoque 

histórico-sociológico dos conteúdos. O objetivo do autor neste trabalho foi propor uma 

teoria da didática de Ciências e de Biologia para a educação básica na perspectiva da 

PHC, articulada a uma teoria da didática geral fundamentada no materialismo histórico 

e dialético. 

Lima (2008) destacou as políticas de currículo para a formação docente, 

especialmente, em Ciências Biológicas. A autora analisou as propostas oficiais, de 

documentos curriculares de três cursos da área oferecidos no estado do Rio de Janeiro 

(UERJ, UFF e UFRJ). Utilizando entrevistas, a autora denota que a construção dos 

sentidos de prática está relacionada a processos diversos, que envolvem a hibridização 

entre distintas tradições e inovações. 

Liotti (2009) analisa os efeitos de sentido que as Diretrizes Curriculares de 

Biologia do Paraná produziram em professores de Biologia. O autor aponta que os 

docentes aprovaram a construção do novo documento oficial e acreditaram fazer parte 

desta construção coletiva. Contudo, ainda não se sentem totalmente seguros em aplica-

la em sala de aula, ou seja, ao realizarem sua contextualização, apontam dificuldades 

teórico-metodológicas que inviabilizam a sua implementação. 

Mais recentemente, Stuani (2010) investiga o processo de reorientação curricular 

popular crítico no Ensino de Ciências, no município de Chapecó/SC, envolvendo as 

mudanças nas práticas pedagógicas dos professores, através da participação nesse 

processo. Segundo a autora, de modo geral, as análises realizadas revelaram que 

existem mudanças nas práticas dos professores, sendo que alguns princípios foram 

incorporados pela maioria, na prática cotidiana. 

Também merece destaque um estudo sobre os currículos dos cursos de formação 

em Licenciatura em Biologia na ótica de seus egressos, professores noviços no Ensino 

Médio (PANDOLPHO, 2006). O autor coletou os dados da pesquisa através de 
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questionários, os quais apontam para a relevância da formação inicial nas instituições de 

ensino superior como um dos requisitos básicos para a profissionalização docente. 

Todavia, tal formação deve ser articulada com a formação continuada e as condições de 

trabalho na construção de um ensino de qualidade. 

Outro trabalho que aborda um estudo de caso, trata da formação de professores 

de Ciências Biológicas da Faculdade de Formação de Professores, incorporada, desde 

1987, à Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ (AYRES, 2005). Nessa 

pesquisa, a autora indica que os egressos do curso almejam conciliar o magistério na 

escola básica com alguma outra atividade profissional menos desgastante e mais 

valorizada socialmente. Outro ponto de destaque do trabalho é a indicação de que o 

curso está “enfrentando a tensão entre a formação para a pesquisa em Biologia e a 

formação para o magistério” (p. 326). A pesquisadora acredita que isso tem causas 

estruturais e históricas, como, por exemplo, a valorização do campo da pesquisa em 

áreas específicas em detrimento ao campo do ensino e da pesquisa em educação. 

Podemos destacar também os trabalhos de Terrazzan (2007), Gatti et al. (2010) e 

UNESCO (2009), os quais apontam mudanças nos currículos dos cursos de Licenciatura 

dentre da área de ciências da natureza. Todos são enfáticos ao indicarem que é preciso 

compreender mais profundamente essas transformações, haja vista que seus trabalhos 

utilizam apenas a análise dos documentos formais das universidades. 

É relevante denotar que os trabalhos citados acima foram realizados no eixo Sul-

Sudeste do país, todavia, encontramos escassas investigações deste tipo no eixo 

Norte-Nordeste brasileiro. Desta feita, cremos ser relevante o estudo da formação 

docente em Universidades nordestinas. 

Dentre os trabalhos nordestinos que se relacionam com a área de ciências 

biológicas, destacam-se os de Cardoso (2011) e de Martins (2013).  

O trabalho de Cardoso (2011) investigou a prática docente de professores 

universitários de professores do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual 

do Ceará, buscando analisar a integração pesquisa e ensino na prática desses 

professores. Os resultados da investigação apontam para a existência de um caráter 

instrumental, dando à prática uma perspectiva aplicacionista. O autor critica a ideia de 

que ensino e pesquisa são atividades distintas, contida no projeto pedagógico do curso. 

As práticas pedagógicas dos professores deste curso demonstraram, em sua maioria, 

desconexão entre teoria e prática. O pesquisador indica que é precária a situação da 

formação dos formadores, na qual o “agravo é acentuado quando se compreende que é 
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este docente quem deve conduzir a formação de professores para educação básica, 

requerendo deles saberes e atuações não lhes foram propiciadas” (Ibid., p. 86). 

Mais recentemente, Martins (2013) analisou os saberes pedagógicos construídos 

por ex-bolsistas do PIBID a partir das atividades que os aludidos desenvolveram para o 

ensino de Biologia em duas escolas públicas do município de Fortaleza. Para a autora, o 

PIBID exerce influência sobre a prática docente dos ex-bolsistas. Entretanto, destaca a 

autora, muito do que aprenderam referente às metodologias de ensino “não podem 

desenvolver em sua prática pedagógica, o que tem sido inviabilizado pelas condições 

objetivas de trabalho do professor, apontando a necessidade de transformações destes 

condicionantes e de valorização deste profissional” (op. cit., p. X). 

No campo dos processos de ensino-aprendizagem de ciências da natureza, 

percebe-se que ensino de Biologia, tradicionalmente, tem se caracterizado por ser 

enciclopédico, com ênfase na nomenclatura científica e na memorização, fragmentado 

(sem estabelecer relações entre conteúdos diversos), descontextualizado, a-histórico e 

acrítico. Deste modo, o ensino de Biologia tem se caracterizado pela preocupação em 

“transmitir” conteúdos, conceitos e informações aos estudantes sem considerar sua 

formação como cidadão (KRASILCHIK, 2005). Não obstante, é necessário ressaltar 

que a maneira como os professores da área de ciências da natureza são formados 

contribui para a consolidação e perpetuação deste quadro (NARDI, 2002). Diante desse 

conjunto acreditamos que é relevante investigar a formação dos futuros professores de 

Biologia.  
 

1.4. Justificativa  
 

Dentre as pautas educacionais é crescente a discussão em torno da formação de 

professores no Brasil e no mundo, pois não podemos falar em educação de qualidade, 

sem abordar uma adequada formação docente. Assim, questão da formação de 

professores conquistou lugar de importância no debate educacional.  

Nesta perspectiva, o governo brasileiro amplia os investimentos na área de 

formação docente, como podemos notar no Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação, no Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), o Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID (BRASIL, 2007c) e o Plano Nacional de 

Formação dos Professores da Educação Básica (BRASIL, 2009). 
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Além das políticas citadas acima, destaca-se o Programa de Consolidação das 

Licenciaturas (PRODOCÊNCIA), cuja finalidade é o fomento à inovação e à elevação 

da qualidade dos cursos de formação para o magistério da Educação Básica, na 

perspectiva de valorização da carreira docente (BRASIL, 2013). O referido programa 

teve editais publicados nos anos de 2010 e 2013. 

Outro programa de destaque é o Plano Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica (Parfor), um Programa emergencial instituído para atender os 

dispostos da legislação federal (Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009) e 

implantado em regime de colaboração entre a Capes, os estados, municípios o Distrito 

Federal e as Instituições de Educação Superior – IES (BRASIL, 2014). O Parfor 

fomenta a oferta de turmas especiais em cursos de Licenciatura, Segunda licenciatura e 

Formação pedagógica. 

Por fim, destacamos o programa Licenciaturas Internacionais, o qual traz como 

meta elevar a qualidade da graduação, tendo como prioridade a melhoria do ensino dos 

cursos de licenciatura e a formação de professores, por meio da ampliação e 

dinamização as ações voltadas à formação inicial e implementação de novas diretrizes 

curriculares para a formação de professores, com ênfase no ensino fundamental e no 

ensino médio (BRASIL, 2013a). 

A formação de professores e a valorização dos profissionais da educação é um 

dos principais pontos do PDE, o qual aponta que a “questão é urgente, estratégica e 

reclama resposta nacional” (BRASIL, 2007b, p. 15). Dentre as políticas públicas 

implementadas com o PDE, destacam-se: 

O PDE promove o desdobramento de iniciativas fulcrais levadas a 
termo recentemente, quais sejam: a distinção dada aos profissionais da 
educação, única categoria profissional com piso salarial nacional 
constitucionalmente assegurado, e o comprometimento definitivo e 
determinante da União com a formação de professores para os 
sistemas públicos de educação básica (a Universidade Aberta do 
Brasil – UAB – e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência – PIBID) (BRASIL, 2007b, p. 16). 
A justificativa para o aumento recente dos investimentos na formação docente 

em nosso país é referida no PDE pela “falta de professores com licenciatura para 

exercer o magistério e alunos do ensino médio desmotivados pela insuficiência de oferta 

de ensino gratuito nas universidades públicas” (op. cit., p. 7).  
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Desta feita, o Estado parece reconhecer a relevância da formação docente para o 

desenvolvimento do país, assumindo que a melhoria da qualidade da educação básica 

deve passar prioritariamente pelo exercício da docência: 

A formação inicial e continuada do professor exige que o parque de 
universidades públicas se volte (e não que dê as costas) para a 
educação básica. Assim, a melhoria da qualidade da educação básica 
depende da formação de seus professores, o que decorre diretamente 
das oportunidades oferecidas aos docentes. O aprimoramento do nível 
superior, por sua vez, está associado à capacidade de receber egressos 
do nível básico mais bem preparados, fechando um ciclo de 
dependência mútua, evidente e positiva entre níveis educacionais 
(Ibid., p. 9). 

O PDE traz uma série de metas sobre a educação no Brasil a serem objetivadas 

nos próximos anos, as quais vão desde a instalação de energia elétrica nas escolas, 

passando pela distribuição de óculos, até a fixação de recém-doutores. Essas metas 

receberam críticas de alguns intelectuais, como por exemplo, ao incrementar esse 

modelo de programa, o governo age baseado na cultura administrativa, a qual é a lógica 

da produção do mercado capitalista que norteia as chamadas “pedagogia de resultados” 

(SAVIANI, 2007). Esse modelo acaba gerando a perda de autonomia das escolas, uma 

vez que elas devem se adequar ao programa governamental. O plano consolida-se por 

meio de uma crescente racionalização do processo de trabalho pedagógico, com 

destaque em motes como produtividade e competência. 

Outra política pública que se relaciona ao nosso tema é o Plano Nacional de 

Formação dos Professores da Educação Básica, instituído pelo decreto Nº 6.775 de 29 

de janeiro de 2009 (BRASIL, 2009), apresenta como objetivo a formação de 330 mil 

professores que atuam na educação básica e ainda não são graduados ou que lecionam 

disciplinas foram da sua área de formação original, nos próximos cinco anos. Esse 

Plano foi motivado pela constatação dos dados do censo escolar de 2007, que mostrou 

que cerca de 600 mil professores em exercício na educação básica pública não possuem 

graduação ou atuam em áreas diferentes das licenciaturas em que se formaram. 

Diante desse contexto que enfrentamos no Brasil, para compreender melhor os 

processos de formação dos professores, é mister o desenvolvimento de pesquisas sobre 

as práticas curriculares que ocorrem nas instituições de ensino superior do país, em 

especial no que diz respeito aos cursos da área de ciências da natureza. 

Existe um número crescente de pesquisas sobre a formação docente no ensino 

superior brasileiro, buscando-se aprofundar o conhecimento sobre as instituições de 

ensino superior e seus respectivos cursos de formação docente, para que se possa ter um 
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uma análise mais detalhada de cada contexto particular (PIMENTA, 2006). No entanto, 

ainda são poucos os estudos sobre a temática na área de Biologia, em especial no 

nordeste brasileiro. Assim, torna-se relevante investigar o assunto. 

Dentro do campo de estudos dos projetos curriculares para a formação docente, 

destaca-se a investigação sobre a interdisciplinaridade (MORAES, 2005, p. 39). Vários 

autores indicam que é relevante estudar tal temática relacionada à formação de 

professores (ENCARNAÇÃO, 2008; FAZENDA, 2008; THIESEN, 2008; SANTOS, 

2008).  

Aqui no Brasil, as ideias relacionadas à inter e à transdisciplinaridade vêm 

ganhando cada vez mais espaço entre os intelectuais brasileiros, como professores e 

pesquisadores. Inclusive, ganhou destaque o primeiro Encontro Acadêmico 

Internacional Interdisciplinaridade e Transdisciplinaridade no Ensino, Pesquisa e 

Extensão, organizado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) (BRASIL, 2012). Esse evento pode ser caracterizado como um 

marco importante para o fomento de pesquisas e ações formativas que convergem com 

o referido tema. 

Diante dessa constatação, acreditamos ser importante pesquisar a 

interdisciplinaridade durante a formação inicial de professores. 

 

1.5. Problematização  
 

Diante do exposto anteriormente, buscaremos responder as seguintes questões: 

quais são as práticas curriculares do currículo do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas da Universidade Federal do Ceará (UFC)? Quais as 

contribuições desse currículo em ação para a formação docente na área de 

Biologia? 

Como problemática que permeará o tema a ser estudado, destacamos: como está 

organizado o currículo do curso?; quais são as práticas e as percepções que permeiam as 

disciplinas do curso?; os currículos do curso contribuem para a existência de práticas 

interdisciplinares?; como graduandos e graduados compreendem as práticas curriculares 

que ocorrem no curso?  
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1.6. Objetivos 
 

O objetivo geral deste trabalho é analisar as práticas curriculares - o currículo em 

ação - do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFC e as implicações dessas 

para a formação docente, buscando contribuir para a formação de professores de 

Biologia. 

Já os objetivos específicos são: 

• Analisar a organização curricular do referido curso, bem como as 

percepções dos próprios alunos e graduados (ex-alunos) sobre este currículo; 

• Interpretar as práticas curriculares (currículo em ação) que ocorrem nas 

disciplinas do curso, além de buscar compreender se tais práticas possuem caráter 

reflexivo e interdisciplinar; 

• Analisar as percepções dos atores sociais do curso (alunos, professores e 

gestores) sobre as práticas curriculares nesse espaço; 

• Compreender como os graduandos e graduados percebem as práticas 

curriculares dos professores; 

Em nosso trabalho de doutoramento, iremos abordar e acastelar a seguinte tese: a 

interdisciplinaridade é relevante para a formação do licenciando em Ciências 

Biológicas, e que ela rende bons frutos para a profissão docente quando usada nas 

práticas curriculares da formação inicial dos futuros professores. 

 

1.7. A estrutura do texto 

 

Após essas reflexões iniciais, vamos apresentar a organização desse trabalho. No 

capítulo 2 trazemos os fundamentos epistemológicos dessa tese de doutoramento, como 

foco na crítica sobre a visão cartesiana. Trazemos como base a dialética marxiana, suas 

características e as possibilidades que ela traz para superar a fragmentação disciplinar.  

Ao longo dessa tese, adotamos como enredo para a construção do texto a figura 

da mandala. O termo “mandala” está relacionado ao círculo, uma representação 

geométrica da dinâmica relação entre o ser humano e o universo, entre o micro e o 

macrocosmo. De fato, a síntese de sua significação cabe na etimologia da palavra 

mandala, que vem do sânscrito, e significa círculo (FRANCHI, 2002). Ela é um 

diagrama simbólico usado como representação do cosmo, um ponto de união das forças 
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universais com as terrenas, e de ligação entre os seres vivos, demonstrando a união e a 

desagregação. As mandalas são constituídas por uma imagem arredondada miscigenada 

por um padrão de forma que se repetem simetricamente em torno de um ponto central 

(DAHLKE, 2007).  

Dentro do mundo das ciências, a mandala é utilizada como figura de estudo e de 

tratamento em alguns campos, a saber: na área da psicologia ela é figura de estudo sobre 

os arquétipos (FRANZ, 1964); na saúde ela é usada como ferramenta no tratamento de 

jovens com déficit de atenção (DIBO, 2007); na terapia ocupacional a mandala é 

empregada como possibilidade de vivência em grupos (MARTINS; PANZOLDO, 

2007). Na área da pedagogia, os trabalhos de Feitosa e Leite (2011) e Feitosa e 

Figueiredo (2013) postulam que a mandala é uma figura que pode ser de grande 

utilidade para se compreender a complexa atividade de formação humana, característica 

das práxis educativas. 

No capítulo 3 discorremos sobre os currículos, suas possíveis definições e 

teorias curriculares. Nele, trazemos a nossa proposta de percepção sobre o currículo, o 

qual chamamos de currículo como uma mandala.  Ao interpretarmos o currículo através 

da mandala, buscamos superar a visão fragmentada da realidade, tentando agrupar aspectos 

que tornam os currículos singulares, porém estão unidos formando uma totalidade única. O 

currículo como uma mandala porta uma perspectiva epistemológica que entende que o 

conhecimento é totalizante e a atividade educativa humana, em geral, é um processo de 

totalização, que nunca alcança uma etapa definitiva e acabada. No supracitado capítulo, 

também apresentamos a nossa visão sobre a formação docente, com enfoque na 

formação crítico-reflexiva, além de uma perspectiva histórica sobre as teorias que 

embasam a formação de professores. 

No capítulo 4 discorremos sobre os caminhos metodológicos que direcionarão o 

trabalho investigativo. Retomando a visão marxiana, empregamos a dialética como 

fundo de cena epistemológico, e o estudo de caso como método base da pesquisa. 

Finalizamos o capítulo apresentado às ferramentas que serão utilizadas na coleta e 

análise de dados e explicitando a nossa mandala metodológica. 

Trazemos os resultados da pesquisa e a discussão dos mesmos no capítulo 5. Em 

nossa análise, percebemos que o currículo formal porta um viés “bacharelesco”, já que a 

uma grande parcela de disciplinas que são comuns a ambas as modalidades – 

Licenciatura e Bacharelado. Destarte, encontramos em nossos resultados deste estudo de 
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caso, que foi digno de nota o papel atribuído pelos discentes e docentes aos “outros 

currículos dentro do currículo”, como o Programa de Educação Tutorial (PET) e o 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID).  

A interdisciplinaridade aparece formalmente em algumas disciplinas do curso, 

como as Instrumentalizações para o ensino de Ciências (IPEC), e a Estudos Sócio-

Históricos e Culturais da Educação. Essa interdisciplinaridade apareceu também na 

forma de currículo em ação nas IPEC e nas aulas de campo. Para os alunos, egressos e 

professores do curso, existem atividades de caráter interdisciplinar nas 

Instrumentalizações, pois elas tentam superar a fragmentação do mundo acadêmico, 

através de ações e projetos que ligam as disciplinas em torno do processo de 

transposição didática dos conteúdos da formação específica do Biólogo para a atuação 

docente na educação básica. Da mesma maneira, as atividades de excursão, chamadas 

informalmente pelo grupo analisado de “aulas de campo”, também se constituíram 

como possibilidades curriculares que reuniram os educadores das diversas áreas do 

currículo em torno de ações em comuns. 

Esperamos contribuir para a formação de professores na área de ciências da 

natureza, com foco especial para o campo da Biologia, possibilitando a ampliação dos 

horizontes teóricos da área através da formulação do que chamamos de currículo como 

mandala. Destarte, ainda do ponto de vista teórico, outro subsídio que pretendemos 

deixar para a academia é o resgate da categoria totalidade, pois acreditamos que ela traz 

relevante possibilidade para a educação em ciências, superando a ótica disciplinar, 

preponderante no campo. 

Por outro lado, do ponto de vista da práxis, nossa tese pretende contribuir para 

melhor compreender o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas de uma instituição 

de ensino superior nordestina. Através da análise dos dados, ambicionamos dar 

possibilidade para que os atores do curso possam refletir sobre o desenvolvimento 

curricular do aludido. Não obstante, através da divulgação do estudo, será possível 

ampliar a discussão sobre a formação de professores de ciências e Biologia. 

 



CAPÍTULO 2 - FUNDAMENTOS TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICOS 

 

Nessa tese de doutoramento, pretendemos desenvolver uma perspectiva própria 

de compreensão sobre os currículos ligados à formação docente. Porém, para que 

tenhamos êxito nesse processo, é imperativo ter uma sólida base teórica, a qual será 

explicitada nesse capítulo. Explanaremos a construção histórica da ciência moderna, 

dando especial foco à obra cartesiana, pois confiamos que ela contribuiu intensamente 

para a compreensão atual sobre as ciências da natureza e, consequentemente, para a 

educação disciplinar nessa área. 

Na contemporaneidade, existe um predomínio de uma lógica baseada na eficácia 

científica e tecnológica, nas quais as suas razões são as razões da filosofia moderna 

(DELEUZE; GUATTARI, 1993; GRÜN, 2006). As notícias cotidianas nos 

bombardeiam com as virtudes da ciência e da tecnologia. No mercado capitalista, os 

produtos são vendidos calcados nas suas propriedades embasadas em depoimentos 

científicos (BAZZO, 2003), indicando que, por trás da aparente neutralidade da ciência, 

existe, na verdade, uma motivação política para os dizeres/saberes da academia.  

Na modernidade, a forma hegemônica da ciência e da tecnologia está 

impregnada dos aromas de uma suposta neutralidade, no qual seu cheiro indica que a 

ciência está isenta dos demais acontecimentos da vida social. Tal perspectiva tem 

influenciado o ensino da área de ciências da natureza e teve uma das suas fontes de 

origem nos escritos de Bacon, no século XVI. Em sua obra “Novum Organum”, ele 

dizia ter a ciência somente bondade e neutralidade, inerentes ao próprio processo 

científico, e que qualquer mal que ela causasse seria consequência de sua má utilização 

por outros.  

Em seu livro, Bacon (1983, p. 33) afirma que o papel do ser humano é ser 

“ministro e intérprete da natureza”. Em outra passagem famosa, o autor associa o 

conhecimento científico e o poder: 

Ciência e poder do homem coincidem, uma vez que, sendo a causa 
ignorada, frustra-se o efeito. Pois a natureza não se vence, se não 
quando se lhe obedece. E o que à contemplação apresenta-se como 
causa é regra na prática (p. 33). 

Na perspectiva baconiana, a mente do investigador deve estar livre de tudo 

aquilo que pode influenciar suas análises, ou seja, antes de tudo, o pesquisador deve 

expurgar “todas as espécies de ídolos e de seus aparatos, de tal modo que o acesso ao 

reino do homem, que repousa sobre as ciências possa parecer-se ao acesso ao reino dos 
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céus, ao qual não se permite entrar senão sob a figura de criança” (BACON, 1983, p. 

54, grifo do autor). 

Para Bacon, existem quatro tipos de ídolos, os quais são responsáveis por 

bloquear a mente humana, obscurecendo sua visão sobre o mundo. “Para melhor 

apresentá-los, lhes assinamos nomes, a saber: Ídolos da Tribo; Ídolos da Caverna; 

Ídolos do Foro e Ídolos do Teatro” (op. cit., p. 40, grifo do autor). Nesse sentido, para 

superar o empirismo vago e vulgar, Bacon (1983, p. 40) afirma que a solução é 

abandonar as concepções que o filósofo traz consigo, ou seja, repudiar seus ídolos, pois 

o “intelecto humano é semelhante a um espelho que reflete desigualmente os raios das 

coisas e, dessa forma, as distorce e corrompe”. 

Dessa passagem do texto baconiano, deduz-se que a concepção de ciência, tal 

como a criança o faz, implica na busca da verdade pela dúvida, pela experimentação, 

exploração, observação e investigação dos objetos e fatos estudados (e não em textos já 

consagrados como a autoridade no assunto); portanto, deve-se evitar a reprodução de 

ideias e conceitos pautados em afirmações alheias, pois isso impede o desenvolvimento 

da ciência. 

Após a limpeza da mente, da expurgação dos ídolos, pode-se iniciar a indução 

verdadeira. Tal método é caracterizado por um axioma que é analisado, e em seguida é 

projetado para axiomas maiores, ou seja, partindo-se das partes para o todo, do 

particular para o geral, é que procede a busca da verdade sobre a natureza. 

Os estudiosos da ciência deveriam ter o direito de buscar a verdade sem se 

preocuparem com suas possíveis consequências sociais. Dessa forma, conforme exposto 

por Bacon, a ciência foi sempre tratada de maneira asséptica, distante de outras 

variáveis e de outras formas de saber (senso comum, arte, estética, cultura popular, 

metafísica, espiritualidade), pois se acredita que essas últimas não dizem respeito 

exclusivamente aos resultados empíricos que confirmassem (ou não) os seus 

pressupostos teóricos e racionais. Consequentemente, muitos docentes da área ensino 

das ciências da natureza lecionam seguindo essa visão dominante. 

Sobre esse ponto de vista, vários autores admitem que a filosofia de Descartes 

possui uma vasta influência sobre o pensamento atual da ciência moderna (positivista) e 

sobre o ensino das ciências da natureza (BORGES; DALBERIO, 2007; CHALMERS, 

1994; GARNICA, 1999). Por exemplo, Bazzo (2003) denota essa visão na seguinte 

passagem: 
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A defesa intransigente de tal comportamento da ciência vinha 
acompanhando o desenvolvimento científico, e encontrava um forte 
adepto em Descartes, que tinha a ambição de converter o homem em 
dono e possuidor da natureza. Descartes, no entanto, apesar de 
defender a não-interferência de elementos externos no fazer ciência, 
reforçava que o ideal do cientista não poderia ser apenas especulativo, 
curioso e desinteressado. 

Assim, René Descartes é considerado pela historiografia filosófica da área de 

ciências da natureza como um dos grandes pensadores modernos, uma vez que ele foi 

quem ergueu os alicerces da filosofia e da ciência modernas (CHALMERS, 1994; 

GUIMARÃES, 2005; GRÜN, 2006).  

Podemos apontar uma consequência da utilização da concepção cartesiana na 

área do ensino das Ciências da Natureza: a visão de que o método científico deve se 

impor no processo de investigação. Segundo Guimarães (2005), essa ideia cartesiana 

estabelece uma exterioridade entre o sujeito e o objeto, entre o método e a verdade. 

Descartes, ao longo de sua vasta obra, criticou veementemente os filósofos 

anteriores. Seguindo o sentido empregado pelo pensador francês, a pergunta que os 

filósofos faziam, antes da metafísica cartesiana, se dirigiam ao ser: O que é o ser? Como 

ele é e/ou deve ser? Discordando dessa conotação imagética, Descartes pergunta sobre o 

saber e a verdade: Que é o conhecimento? Com essa inquietação ele instaura, com 

primazia, um deslocamento decisivo na representação do real, faz essa pergunta crucial 

da natureza do sujeito racional e da natureza do objeto conhecido. Nas palavras de 

Guimarães (2005, p. 3), “a partir de Descartes o mais importante é o conhecer, é saber 

se o homem é capaz de conhecer a verdade”, ou seja, no pensamento cartesiano, o novo 

objeto principal da filosofia passa a ser o sujeito racional. 

Para Descartes, em sua Carta-Prefácio aos Princípios da Filosofia, enviada ao 

abade Claude Picot em razão da tradução na língua francesa da referida obra, a Filosofia 

engloba o estudo da sabedoria, vista não de uma forma popular, mas uma busca por um 

saber verdadeiro. Para Descartes, a “Filosofia, significa o estudo da sabedoria e, por 

sabedoria, não entendemos somente a prudência nos negócios” (DESCARTES, 2005, p. 

219), ou seja, na sua concepção não há espaço para uma ideia simplória da Filosofia. Na 

verdade, para o pensador, o estudo e a meditação sistemática do trabalho filosófico 

devem ser contemplados como “um perfeito conhecimento de todas as coisas que o 

homem pode saber para a conduta de sua vida, para a conservação de sua saúde e para a 

invenção de todas as artes” (op. cit., p. 219). 
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2.1. As metáforas de Descartes: a árvore da fragmentação  

A filosofia cartesiana emprega algumas metáforas. Essas podem ser utilizadas 

como tendo a capacidade de simbolizar a realidade através da fantasia e dos símbolos 

coletivamente estruturados, permitindo aos seres humanos reconstruir diferentes 

dimensões da realidade. Aqui, acreditamos que a distinção entre o significado literal de 

uma palavra ou frase é pragmático e não semântico, sendo o termo metáfora usado para 

denotar formas particulares de expressão literária que dependem de reconhecimento 

explícito de similaridades e analogias. 

Com relação à metáfora, ela consiste em usar determinada palavra, não no seu 

sentido denotativo, e sim em lugar de um outro termo com o qual tenha uma certa 

relação de semelhança. Trata-se na verdade de uma comparação implícita, uma vez que 

ocorre uma alteração de significados por traços de similaridade entre dois conceitos. 

Essa semelhança é resultado da imaginação, da subjetividade de quem cria a metáfora. 

Sua função é destacar aspectos que literalmente não se consegue exprimir (VEREZA, 

2007). 

Podemos analisar a origem etimológica da metáfora. Ela é derivada do grego 

meta, a qual significa “além”, acrescido de phorein, indicando “transportar de um lugar 

para outro”. Tem a conotação de transportar o sentido literal de uma palavra ou frase, 

dando-lhe um sentido figurado (ZANELLO, 2007).  

Nesse tópico, iremos analisar duas metáforas empregadas pelo renomado 

pensador francês: a dos “olhos do filósofo” e a da “árvore”. Vamos à primeira: 

Sem dúvida, é muito melhor fazer uso dos olhos para nos 
conduzirmos, desfrutando da beleza das cores e da luz, do que mantê-
los fechados e seguir a conduta alheia, o que é, no entanto, melhor do 
que mantê-los fechados e só contar consigo para a própria conduta. 
Pois manter os olhos cerrados sem nunca tentar abri-los é, 
propriamente, viver sem filosofar. O prazer que a visão de todas as 
coisas descobre não se compara à satisfação que proporciona o 
conhecimento das que se encontram pela Filosofia. Enfim, esse estudo 
é mais necessário para regular nossos costumes e nossa conduta nesta 
vida do que o uso de nossos olhos para guiar nossos passos 
(DESCARTES, 2005, p. 221). 

Nessa metáfora, o renomado filósofo nos mostra que filosofar nos permite gozar 

da formosura do mundo, pois ela é capaz de abrir os olhos do espírito humano, fazendo 

com que seja possível deleitar-nos com a verdade. Por outro lado, nos adverte 

Descartes, o simples indicativo de que um homem possa existir sem a Filosofia seria o 

mesmo que conviver eternamente na escuridão das trevas.  
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Já a segunda metáfora, a da “árvore”, representa a compreensão cartesiana sobre 

a relação hierárquica que existe entre as Ciências. Parafraseando a famosa oração de 

Marx
6
, sob o ponto de vista cartesiano, a Filosofia é a base sobre a qual se erguem os 

pilares das demais ciências, com especial visibilidade para a Física. Vejamos o que diz 

Descartes na passagem da Carta-Princípio sobre a referida metáfora:  

Assim, toda a Filosofia é como uma árvore cujas raízes são a 

Metafísica, o tronco é a Física e os galhos que saem desse tronco são 

todas as outras ciências, que reduzem a três principais: a Medicina, a 

Mecânica e a Moral, entendo como a mais elevada e mais perfeita 

Moral a que, pressupondo um inteiro conhecimento das outras 

ciências, é o último grau da sabedoria.  

Ora, assim como não é das raízes nem do tronco das árvores que se 

colhem os frutos mas apenas da extremidade de seus galhos, a 

principal utilidade da Filosofia também depende das partes que só se 

aprendem por último. (DESCARTES, 2005, p. 245). 

Sobre as perspectivas que esse filósofo francês traz para a discussão das 

pesquisas nas áreas de ciências naturais e de humanidades, a visão cartesiana prega a 

fragmentação do estudo do mundo natural em partes, as quais são desarticuladas entre 

si. A visão da árvore (Figura 1) é caracterizada pela divisão do trabalho intelectual, 

fragmentação do conhecimento e pela excessiva predominância das especializações. 

 

Figura 1: Representação da árvore do saber de Descartes. Fonte: Targino (2011). 
                                                 
6 “O conjunto dessas relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a 
qual se levanta a superestrutura jurídica e política e à qual correspondem determinadas formas de 
consciência social”. (Karl Marx, Londres, Janeiro de 1859, Prefácio - Introdução à Contribuição para a 
Crítica da Economia Política). Disponível em: < www.vermelho.org.br/html/biblioteca/docs/critica.doc >. 
Acesso em 22 nov. 2011. 
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Nesse sentido, para se compreender os campos dos conhecimentos, a filosofia 

cartesiana lança, no mundo filosófico, a rede da metáfora da árvore. Buscando por 

enlaçar uma maneira metódica, rígida e racional de interpretar o mundo, ele acaba por 

fisgar, mesmo sem intenção explícita, uma natureza fragmentada, mutilada e um mundo 

repleto de especialistas incapazes de conectar as partes com a totalidade. Empregamos o 

termo totalidade no sentido indicador por Henning (2007), com base na perspectiva 

marxiana, o qual será um dos fundamentos do presente estudo, entendido como uma 

referência à conexão dialética de um processo particular com outros processos gerais, 

expressando, assim, a construção do mundo material na mente, enquanto síntese de 

múltiplas determinações, e cuja validade pode ser verificada na concretude.  

Na metáfora de Descartes, sua árvore filosófica possui galhos que contém a 

sabedoria, nas mais diversas especializações científicas. Ainda que todos os seus galhos 

estejam conectados a um mesmo tronco, cada ramo se direciona apenas para um ponto 

específico, para uma determinada direção, sem que haja uma outra interligação entre 

eles. Como sequela, temos um conhecimento amputado traumaticamente do corpo 

orgânico dos demais saberes, criando um saber mutilado. 

Trazendo essa discussão para o campo do ensino das ciências da natureza, como 

consequência dessa visão cartesiana, temos disciplinas escolares que estão ligadas a um 

tronco, sem, contudo, se inter-relacionarem entre si. Os saberes escolares são marcados 

pela fragmentação e pela compartimentalização, uma vez que cada matéria fica em 

galhos separados, ou seja, não existe comunicação entre as mesmas. Nesse sentido, a 

rigidez dessa forma não-orgânica e mutilada de enxergar as ciências naturais, com uma 

ênfase na autonomia das disciplinas e, consequentemente, sua propagação cavalar, não 

permite acompanhar o avanço pedagógico. 

Portanto, a arborescente metáfora cartesiana jugula, pelo menos idealmente, o 

pensamento humano a uma rígida progressão, na qual existem momentos conduzindo o 

pensar do geral ao particular, noutros visando ancorá-lo para sempre num solo inerte de 

verdade racional. 

Aqui, acreditamos que tal visão é reducionista, pois empobrece a atuação 

científica e ocasiona a fragmentação do trabalho humano em especialidades cada vez 

mais isoladas. Já nas instituições de ensino, essa visão arborescente cria uma distância 

da totalidade do fenômeno educativo, o qual acaba perdendo toda sua riqueza de saberes 

e de possibilidades (racionais e afetivas). Dessa forma, ao analisar a situação atual do 
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ensino superior, podemos notar a herança deixada pelo pensamento cartesiano, o qual 

buscava o conhecimento técnico e científico.  

Nas universidades, temos uma nítida valorização das especializações - as quais 

são cada vez mais frequentes e ocorrem cada vez mais cedo na vida 

profissional/acadêmica de nossos alunos e alunas - como o único caminho possível para 

o desenvolvimento. Isso acaba ocorrendo em detrimento da totalidade do mundo. Morin 

(2002, p. 40) critica a fragmentação arborescente, defendendo que a principal 

consequência do pensamento estilhaçado é a possibilidade de se “transformar os 

especialistas em idiotas culturais, ignaros a tudo que dizia respeito aos problemas 

globais e gerais”. 

Analisando a metáfora da árvore feita por Descartes, podemos encontrar 

fragmentos que indicam o atual momento em que o ensino no campo das ciências da 

natureza atravessa, o qual pode ser caracterizado por uma ênfase na disciplinaridade, ou 

seja, a ideia de que o ensino deve ocorrer por meio de um conjunto de disciplinas 

isoladas, incomunicáveis. No entanto, tal visão arborescente sugere a formação de um 

saber científico predeterminado, não-orgânico, artificialmente delimitado. As sementes 

provenientes dos frutos da árvore de Descartes continuam brotando nessa área 

educativa. 

Porém, enquanto uma grande parte da sociedade, bem como a própria ciência, 

busca por seres humanos capazes de ver um mundo de uma forma mais ampla e que, ao 

mesmo tempo, enxerguem as dificuldades em profundidade, permanecemos 

fragmentados. Deste modo, a disciplinarização na área do ensino das ciências da 

natureza não só trouxe os benefícios da divisão do trabalho, mas também os 

inconvenientes da superespecialização precoce, do isolamento e do esfacelamento dos 

saberes científicos. Morin (2003, p. 15), ao criticar a ênfase demasiada nas disciplinas, 

afirma que elas “não só produziram o conhecimento e a elucidação, mas também a 

ignorância e a cegueira”. 

Por fim, admoestamos que Descartes faz duras críticas à forma de como se 

concebia a educação em sua época. A seguir, para bem ser concebido o fim que 

daremos a esse presente item dessa tese de doutoramento, iremos explicitar, como se 

deve “seguir a instrução”, na visão cartesiana. Novamente, iremos recorrer às palavras 

originais do filósofo francês na Carta-Prefácio:  
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Primeiramente, um homem possuidor de um conhecimento vulgar e 
imperfeito [...] deve antes de tudo procurar formar para si mesmo uma 
Moral que possa seguir para regular as ações de sua vida, porque elas 
são inadiáveis e nós devemos tratar sobretudo de bem viver. 
Depois disso, deve também estudar a Lógica; não a da Escola, pois 
ela, propriamente falando, é apenas uma Dialética que ensina os meios 
de expor aos outros as coisas que já sabemos ou até dizer sem juízo 
várias palavras a respeito do que não sabemos, assim ela corrompe o 
bom senso ao invés de aumentá-lo; porém a Lógica que ensina a bem 
conduzir a própria razão (DESCARTES, 2005, p. 241). 

Diante dessa passagem, podemos notar que Descartes critica a instrução que era 

difundida em sua época. Assim, para o aprendiz que quisesse subsumir seu 

conhecimento vulgar, abrindo os olhos para a filosofia, deveria aprimorar sua própria 

Moral, para, em seguida, estudar a Lógica que ensina o estudante a ser autônomo em 

relação aos seus próprios saberes. O pensador francês critica as instituições educativas 

que, na sua visão, ensinavam apenas a dialética (usada por Descartes num sentido 

vulgar, numa referência aos debates dialogais), o que acabava dificultando, assim, a 

condução da própria razão do aluno. 

No entanto, apesar de ressaltar essa possibilidade de desenvolver um senso de 

autonomia através de uma pedagogia racionalista, a educação baseada nos pressupostos 

cartesianos, produz a hiperespecialização, ou seja, a especialização que se fecha em si 

mesma. Dessa forma, essa fragmentação não permite a articulação dos diferentes 

campos da academia (disciplinas), excluindo a possibilidade de lidar com uma 

problemática totalizante. Não obstante, a disciplinaridade da árvore de Descartes, 

esvazia o pensamento generalista, e fica preso no distanciamento de uma concepção de 

conjunto do objeto do qual ela considera apenas um aspecto ou uma parte, impedindo, 

assim, de enxergar a totalidade – o qual ela fragmenta em parcelas-, bem como a 

essência das coisas - que ela dilui em meio aos pedaços da realidade em escombros. 

Descartes e sua árvore, ao invés de gerar o deleite filosófico da beleza das cores 

e da luz do mundo, gerou a cegueira especializada da disciplinarização. Esse pensador, 

ao avesso do que pretendia quando indicou que sua árvore nos permitiria chegar ao 

último grau da sabedoria, na verdade, gerou uma mutilação da totalidade, restando um 

conhecimento fragmentado, cujos pedaços estão isolados. Enfim, sua árvore está 

entrincheirada entre a mutilação e a cegueira. 
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2.2. Para além da fragmentação 

 

Existe na literatura acadêmica uma ferrenha crítica ao mecanicismo pregado pela 

ciência modernista (CAPRA, 1989; HEGEL, 1992; MARX, 2008; MORIN, 2002). No 

ocidente, após a era medieval, a qual era dominada pela religião, a ideia de um universo 

orgânico, vivo e espiritual foi substituída pela noção do mundo como uma máquina. 

Essa metáfora do mundo como uma máquina tornou-se o símbolo dominante da era 

moderna. Essa virada epistemológica ocorreu pelas novas descobertas das ciências 

naturais, em especial a física, “conhecidas como Revolução Científica e associadas aos 

nomes de Copérnico, Galileu, Descartes, Bacon e Newton” (CAPRA, 1996, p. 24).  

O pensamento linear é característica típica da teoria mecanicista, também 

chamada de materialista vulgar, a qual supõe que os entes e fenômenos sejam iguais 

para todas as culturas, em todos os contextos. Se ela parte da materialidade dos 

fenômenos, acaba caindo no mecanicismo de não perceber que as diferentes culturas e 

espaço/tempo históricos não podem ser compreendidas através da quantificação dos 

eventos que se destacam e dividem o real. 

No materialismo vulgar (mecanicista) a história humana se restringe a um 

movimento mecânico e rígido de leis que se impõem de forma inevitável e natural aos 

seres humanos. As leis que existem na sociedade humana seriam as mesmas leis da 

natureza não-antrópica e, tal como as leis da física moderna, seriam imutáveis e 

universais. 

O materialismo mecanicista “reduz as idéias (sic) e a história ao mero 

movimento da matéria, tentando explicar tudo pela evolução inevitável da realidade 

objetiva” (LESSA; TONET, 2008, p. 28). Como consequência, no que diz respeito à 

prática política, ele tende a desprezar a importância da luta de classes e das ideologias 

nos processos históricos.  

Outra limitação dessa perspectiva mecanicista é sua concepção de que a 

imutabilidade das leis da natureza a levou a asseverar a imutabilidade de uma "natureza 

humana" como alicerce dos fenômenos sociais, e deste modo não conseguiu perceber 

que a história é um processo em contínua mudança, e que possui uma especificidade 

humana. 

Notadamente, o pensamento linear permitiu a criação de diversas especialidades 

e, consequentemente, a formação de diversos especialistas nas mais diversas áreas do 

conhecimento humano e natural. E foi exatamente essa especialização que permitiu o 
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pleno desenvolvimento cientifico e tecnológico que temos nesse século XXI. Por outro 

lado, esse mesmo avanço também coloca em risco a segurança do planeta e de seus 

habitantes, ameaçados pelas armas nucleares, químicas e biológicas, pelo aumento da 

pobreza, pela escassez de água, poluição e muitos outros (MÉSZÁROS, 2008). 

Um dos primeiros filósofos a enfatizar as críticas ao materialismo mecanicista 

foi o pensador alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Dentre as principais obras da 

filosofia hegeliana temos a “Fenomenologia do Espírito” (HEGEL, 1992), na qual o 

autor fala sobre o saber absoluto. Esse saber é um saber de si, ou seja, ele é um 

conhecimento que não produz um saber exterior àquilo que é conhecido. Para Hegel, o 

interior das coisas é revelado pelos fenômenos do mundo. No entanto, como perceber a 

essência dos objetos, a qual está para além da aparência? 

Segundo o filósofo, para que possamos compreender a natureza é necessário 

perceber que o conhecimento não pode ser diferente dos fenômenos. Dito de outra 

forma: a maneira como os objetos são é o mesmo modo pelo qual eles são conhecidos. 

Todavia, o olhar hegeliano é muito diferente do conhecimento empírico com o qual 

estamos habituados a lidar em nosso cotidiano, bem como é dessemelhante com relação 

ao que a ciência positivista está acostumada a trabalhar. É nesse ponto que se encontra a 

crítica hegeliana a ciência mecanicista [não-dialética]: ela funciona tentando excluir as 

contradições inerentes aos fenômenos. Isso gera uma Lei universal vazia, ou seja, uma 

visão simplória dos fenômenos, a qual separa essência e aparência. Dito de outra forma: 

“o mundo supra-sensível (sic) é, portanto, um tranquilo reino das leis” (op. cit., p. 104). 

Na filosofia hegeliana, os fenômenos são o meio para compreender a verdade; 

ele representa a união contraditória entre o que é exteriorizado e o que é interior nas 

coisas. Nesse sentido, diferença/identidade, forma/conteúdo, essência/aparência se 

unem no mesmo fenômeno. Assim, os fenômenos são formados por múltiplas partes. 

Afirma o filósofo:  

Um dos momentos aparece pois como essência posta de lado, como 
meio universal ou como o subsistir das "matérias" independentes. Mas 
a independência dessas matérias não é outra coisa que esse meio, ou 
seja: esse universal é exatamente a multiplicidade desses diferentes 
universais (Ibid., p. 97). 

Para Hegel, há uma relação entre saber e consciência. Para o filósofo alemão, 

uma vez que o saber passa pela consciência e pela sua singularidade, ele não é 

instantâneo, mas um processo contínuo. Dessa forma, a verdade, para o pensador, deve 
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ser entendida como um sujeito e não como uma coisa imóvel. Aqui, temos um ponto 

relevante da filosofia hegeliana: a verdade é um sujeito e não uma substância material. 

Segundo Konder (1981), Hegel demonstrou que a contradição não era apenas 

uma dimensão essencial na consciência do sujeito do conhecimento. Na verdade, para 

Hegel, a contradição é um princípio básico que não podia ser suprimido nem da 

consciência do sujeito nem da realidade objetiva. Ele “sustentava que a questão central 

da filosofia era a questão do ser, mesmo, e não a do conhecimento” (op. cit., p. 21). 

Outro ponto magistral da explanação hegeliana é a suposição de que tudo no 

universo está em constante movimento, ou seja, que tudo na dialética do mundo é 

transitório. Destarte, esse movimento geral da realidade faz sentido pela/na contradição, 

ou seja, não é absurdo, e não se perde na eterna repetição do conflito entre teses e 

antíteses, entre afirmações e negações. Como mostra Konder (1981), uma afirmação 

produz a sua negação, porém a negação não prevalece como tal: tanto a afirmação como 

a negação são superadas e o que acaba por valer-se é uma síntese (a negação da 

negação).  

Após expor as principias ideias de Hegel, iremos trazer para o diálogo as 

contribuições de outros autores que criticam o pensamento cartesiano. No tempo 

histórico atual, no que diz respeito aos aspectos teórico-epistemológicos anti-

positivistas, muitas alternativas têm sido discutidas. As tendências presentes nessas 

discussões referem-se, em síntese, ao holismo, a totalidade, e complexidade. Como nos 

assevera Loureiro (2006, p. 135), “a idéia (sic) é de superação da fragmentação presente 

na prática histórica de construção do conhecimento, assim o holismo e a teoria da 

complexidade tem ocupado a cena com destaque”. 

Diante dessa perspectiva, outro pensador que tenta avançar com o pensamento 

não-linear é Fritjof Capra . Com forte base nas teorias sistêmicas provenientes da física 

e da ecologia advinda das ciências biológicas, o autor enfatiza que é preciso garantir 

uma reforma na forma de fazer ciência. Para ele, “está ficando cada vez mais evidente 

que a excessiva ênfase no método científico e no pensamento racional, analítico, levou a 

atitudes profundamente antiecológicas” (2001, p. 34).  

Capra acredita que a compreensão do universo e de suas formas de vida é 

bloqueada pela própria natureza da racionalidade, pois o pensamento científico racional 

é linear. Por outro lado a “consciência ecológica decorre de uma intuição de sistemas 

não-lineares” (op. cit., p. 34). Esses últimos são estruturas sistêmicas que se encontram 
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num equilíbrio dinâmico baseado em ciclos e flutuações, que são processos não-

lineares. 

Seguindo a ótica desse autor, o conhecimento científico é visto como parceiro de 

outros, que o pensador chama de sabedoria intuitiva, a qual é  

[...] característica das culturas tradicionais, não-letradas, 
especialmente as culturas dos índios americanos, em que a vida foi 
organizada em torno de uma consciência altamente refinada do meio 
ambiente. Na corrente principal de nossa cultura, por outro lado, foi 
negligenciado o cultivo da sabedoria intuitiva. (CAPRA, 1996, p. 35). 

Não obstante, o holismo de Capra critica a fragmentação dos sistemas em partes 

elementares. Para ele, quando o cientista separa o todo em seus constituintes 

primordiais, e tentam explicar todos os fenômenos em função desses elementos, “eles 

perdem a capacidade de entender as atividades coordenadoras do sistema como um 

todo” (op. cit., p. 100).  

Capra ataca a obra cartesiana, pois o procedimento analítico de raciocínio 

proposto por Descartes levou à fragmentação característica do nosso pensamento 

comum e das nossas disciplinas escolares, e induziu à atitude generalizada de 

reducionismo na ciência, como por exemplo, a crença em que todos os aspectos dos 

fenômenos complexos podem ser entendidos se reduzidos às suas partes elementares. 

Discordando dessa visão cartesiana, Capra propõe que é necessário entender os 

aspectos sistêmicos como um todo (o “holos”), cujas partes estão todas interligados e 

interdependentes. Para explicitar uma acepção mais ampla sobre o holismo, o autor 

afirma que essa concepção teórico-epistemológica reconhece também que esse sistema é 

parte integrante de sistemas maiores, o que “subentende que o organismo individual está 

em interação contínua com seu meio ambiente físico e social, sendo constantemente 

afetado por ele, mas podendo também agir sobre ele e modificá-lo”. (Ibid., p. 301). 

Seguindo a linha de raciocínio de Capra, podemos notar que a concepção 

holística enxerga o mundo em termos de relações e de integração. Vemos as palavras 

originais do autor sobre esse tema: 

Os sistemas são totalidades integradas, cujas propriedades não podem 
ser reduzidas às de unidades menores. Em vez de se concentrar nos 
elementos ou substâncias básicas, a abordagem sistêmica enfatiza 
princípios básicos de organização. Os exemplos de sistemas são 
abundantes na natureza. Todo e qualquer organismo — desde a 
menor bactéria até os seres humanos, passando pela imensa variedade 
de plantas e animais — é uma totalidade integrada e, portanto, um 
sistema vivo. [...] Mas os sistemas não estão limitados a organismos 
individuais e suas partes. Os mesmos aspectos de totalidade são 
exibidos por sistemas sociais — como o formigueiro, a colméia (sic) 
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ou uma família humana — e por ecossistemas que consistem numa 
variedade de organismos e matéria inanimada em interação mútua. O 
que se preserva numa região selvagem não são árvores ou organismos 
individuais, mas a teia complexa de relações entre eles. (CAPRA, 
1996, p. 250). 

Podemos analisar que na citação acima o autor denota que há uma tensão básica 

entre as partes e o todo. Capra (1989, 1996) mostra que a ênfase nas partes é 

característica da ciência mecanicista. Por outro lado, a ênfase no todo, chamada pelo 

autor de holística, tem base nas teorias sistêmicas, e a maneira de pensar que ela implica 

passou a ser conhecida como pensamento sistêmico. Podemos resumir a principal 

característica do pensamento sistêmico, como sendo “a mudança das partes para o todo” 

(CAPRA, 1996, p. 36). Os sistemas formam um holos integrado cujas propriedades não 

podem ser reduzidas às de partes menores. Dito de outra forma: “Suas propriedades 

essenciais são propriedades do todo, que nenhuma das partes possui” (op. cit., p. 36). 

Essas propriedades se originam de uma configuração de relações ordenadas entre as 

partes que é característica do sistema. Para Capra, as propriedades do sistema são 

aniquiladas quando um sistema é fragmentado em partes isoladas. 

Após essa explanação sobre o holismo de Capra, percebemos que ele é claro ao 

enfatizar que é necessária uma visão epistemológica que avance sobre o reducionismo 

gerado pela fragmentação cartesiana. Contudo, a fórmula para essa superação, isto é, o 

pensamento sistêmico, possui algumas fragilidades e limitações em sua perspectiva 

teórica. A seguir discutiremos esses entraves. 

A primeira fragilidade que podemos apontar sobre a perspectiva holística é a sua 

redução ao todo como ponto culminante do entendimento sobre o mundo. Ora, se por 

um lado a teoria mecanicista linear é criticada por reduzir o todo a sua partes 

elementares, da mesma forma, podemos repreender o holismo por seu ponto de vista 

restritivo, ao não perceber a ligação ente o todos e as partes, e entre as partes e o todo. 

Por exemplo, na frase de Capra (1996, p. 250): “Os sistemas são totalidades integradas, 

cujas propriedades não podem ser reduzidas às de unidades menores”. 

Essa perspectiva defendida por Capra pode ser comparada ao que Kosik (1995, 

p. 51) chama de “concepção organicista”, a qual formaliza o todo e afirma a 

predominância e prioridade do todo sobre as partes, criando assim uma falta totalização. 

Por sua vez, essa última é uma totalidade vazia, pois deforma a imagem total da 

realidade e ao mesmo tempo se mostra destituída e sensibilidade em face dos 

particulares. 
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A segunda limitação da obra holística é a ligação a um forte biologicismo, 

eximindo a proposta sistêmica de uma relação que especifique a singularidade humana. 

Para referendar esse ponto de vista recorremos à obra de Loureiro (2006). Para esse 

último, o holismo ao desconsiderar a especificidade histórica e cultural humana, “pode-

se recair no funcionalismo organicista, em que as mudanças se dão para o bom 

funcionamento do sistema (em termos de sociedade contemporânea, do capitalismo)” 

(Ibid., p. 138). Como consequência dessa premissa biologicizante, temos um 

pensamento sistêmico politicamente conservador. Nesse sentido, uma educação que 

segue essa perspectiva pode funcionar para cumprir a função social de fazer “as pessoas 

se adaptarem e aceitarem determinado modo de organização social como se este fosse a-

histórico ou ‘natural’ (algo que é assim porque é)” (Ibid., p. 138). Assim, a abordagem 

holística perde o caráter de historicidade, o que acaba por fragilizar a possibilidade 

revolucionária da edificação de um projeto de sociedade alternativa ao capitalismo e de 

uma prática educativa crítica e emancipatória.  

É importante esclarecer que não queremos apontar para uma perspectiva 

epistemológica que se baseie no antropocentrismo, e sim no metabolismo entre ser 

humano e natureza, como proposto por Marx (1996, 2004). 

Uma terceira fragilidade dessa abordagem é que os holísticos tendem a sacralizar 

a natureza, extraindo da mesma a dimensão humana em seu processo contínuo de 

transformação. Como implicação temos a minimização dos conflitos entre as classes 

sociais em nome de uma cooperação e de um amor cósmico/naturalista abstrato que 

pode, idealisticamente, “levar-nos à harmonia com a natureza, como se existisse um 

estado absoluto e atemporal” (LOUREIRO, 2006, p. 139). 

Após esse breve caminhar sobre o holismo, a seguir, ressaltamos outro pensador 

que tenta superar as propostas lineares de pensamento: Edgar Morin (2003). Sua 

proposição teórico-epistemológica, denominada de teoria da complexidade, faz 

referência ao sentido de que a vida, em suas manifestações, é constituída por dimensões 

interconectas, definidas mutuamente nas relações estabelecidas, envolvendo ordem e 

desordem, erro e acerto, num movimento de autoprodução e reorganização 

permanentes.  

O autor expõe da seguinte forma seu pensamento: 

[...] o desafio da globalidade é também um desafio de complexidade. 
Existe complexidade, de fato, quando os componentes que constituem 
um todo (como o econômico, o político, o sociológico, o psicológico, 
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o afetivo, o mitológico) são inseparáveis e existe um tecido 
interdependente, interativo e inter-retroativo entre as partes e o todo, o 
todo e as partes. Ora, os desenvolvimentos próprios de nosso século e 
de nossa era planetária nos confrontam, inevitavelmente e com mais e 
mais frequência, com os desafios da complexidade (2003, p. 14). 

O pensamento complexo busca principalmente superar os paradigmas 

simplificadores da linearidade, os quais operam a disjunção ser humano e natureza ou 

que reduzem o ser humano à natureza de modo indistinto (LOUREIRO, 2006; 

LOUREIRO; VIEGAS, 2007). 

É cabível destacar que existem pontos que precisam ser discutidos na obra desse 

autor. De acordo com Loureiro e Viegas (2007), a teoria da complexidade tenta, entre 

outras coisas, superar a dialética marxiana, utilizando inclusive, algumas categorias 

dessa última (contradição, totalidade, movimento, dialógica, relação, etc.). No entanto, a 

supracitada teoria manifesta algumas fragilidades possivelmente originárias da relação 

do autor com o marxismo francês7, perdendo a própria unidade da obra de Marx. 

Segundos Loureiro e Viegas (2007), em suas considerações sobre a teoria marxiana, no 

geral, Morin reduz o conceito de ideologia8 ao que foi posto em “A ideologia alemã”, 

ignorando que o supradito se desenvolve e ganha outros sentidos em obras posteriores, 

como “O Capital”. Outrossim, Morin limita a centralidade dada por Marx à categoria 

trabalho e a produção social da existência a luta de classes e as relações de produção e 

forças produtivas (LOUREIRO; VIEGAS, 2007). Isso é um equívoco, pois a totalidade 

é central no método dialético marxiano, sendo que nele existe a indissociabilidade entre 

as múltiplas relações da vida social, exigindo que se situe o cultural e o político no 

modo de produção e suas inter-relações características, evitando analises atemporais e a-

históricas. 

Outro ponto divergente que podemos acrescentar a lista, é que Morin indica que 

Marx limitou o mundo a ciência e a razão, deixado de lado outros campos da vida 

humana. Todavia, essa informação não é deveras precisa, pois Marx destaca a ciência 

em termos de um saber sistematizado e não-dogmático, reconhecendo que as ciências 

são construções sociais e históricas, por conseguinte, transitórias em suas verdades. Por 

fim: 

                                                 
7 Cabe denotar que a biografia de Morin possui uma fase inicial situada nos anos de 1940 até o início da 
década de 1970, em que há forte influência de conceitos e categorias marxistas (LOUREIRO; VIEGAS, 
2007). 
8 Ressalta-se que existem muitas definições sobre o termo “ideologia” contidas na obra de Marx 
(MÉSZÁROZ, 2008). 
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Cabe dizer também que não é possível, em Marx, tal redução a razão, 
se lembrarmos que sua ênfase está na dialética necessidade-liberdade 
e na atividade intencionada (produtiva e intersubjetiva), o que não 
quer dizer que considerasse pouco relevante o conhecimento racional 
dos processos para uma intervenção qualificada e consciente na 
realidade (LOUREIRO; VIEGAS, 2007, p. 24-25). 

Um terceiro aspecto que achamos preocupante na obra moriniana é sua ênfase na 

individualidade, isto é, no ser singular. Tal perspectiva acaba por esvair-se do processo 

histórico atual, da experiência histórica, da desigualdade social, dos meios de produção, 

e, sobretudo, da práxis política. Essa última, sobretudo, é um ponto basilar de nossa 

proposta teórica do currículo como uma mandala (ver Capítulo 3). 

Sobre esse aspecto, devemos ressaltar que os pontos propostos por Morin, como 

a pluralidade epistemológica e a multidisciplinaridade, não mudam o mundo sozinhos. 

Acreditamos que a transformação ocorrerá quando seus atores/autores se apossarem 

desses saberes para se contraporem as desigualdades socioambientais.  

Morin tende a eximir a educação do conjunto das práticas sociais e da estrutura 

produtiva típica da formação social capitalista. Assim, ele passa a não analisar os 

fenômenos contraditórios sobre os quais as premissas da complexidade se constroem. 

Isso gera uma visão demasiadamente a-histórica, idealizada e despolitizada sobre o 

metabolismo entre ser humano e ambiente.  

O deslocamento para o “eu”, em detrimento do “nós”, pode tolerar a apropriação 

da teoria da complexidade por teorias conservadoras ligadas a educação, como por 

exemplo, o ensino por competências e habilidades. Isso se concretiza “na aceitação de 

Morin, mesmo que podendo ser vista como parcial, da proposta contida no relatório da 

Unesco para a educação do futuro, coordenado por Jacques Delors” (LOUREIRO; 

VIEGAS, 2007, p. 28) e publicado pelo supradito organismo internacional em 1998. 

Aliando-se a essa crítica à fragmentação, outra perspectiva teórica que podemos 

citar é a metáfora do rizoma proposta por Deleuze e Guattari (1995). Esses pensadores 

se opõem à visão do paradigma arbóreo cartesiano, de lógica binária, modernista, que 

estabelece a linearidade do conhecimento. A perspectiva rizomática considera a 

possibilidade de múltiplas entradas no sistema, tornando possível estabelecerem-se 

linhas conectivas, em vez de pontos soltos. No rizoma, essas linhas se ligam com outras, 

permitindo linhas de fuga. 

O filósofo traz esse conceito com base no campo da Biologia (Figura 2), onde se 

observa a estrutura em caules subterrâneos de algumas plantas, nas quais as estruturas 
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caulinares se ligam, as raízes de conectam e cujos brotos podem ramificar-se em 

qualquer ponto.  

 

Figura 2: Um rizoma – planta de carriço (Carex sp.). Fonte: Weathers (1913, p. 112) 

Os autores apresentam da seguinte forma sua metáfora: 

O sistema-radícula, ou raiz fasciculada, é a segunda figura do livro, 
da qual nossa modernidade se vale de bom grado. Desta vez a raiz 
principal abortou, ou se destruiu em sua extremidade: vem se enxertar 
nela uma multiplicidade imediata e qualquer de raízes secundárias 
que deflagram um grande desenvolvimento (DELEUZE; 
GUATTARI, 1995, p. 13-14). 

Apropriando-se desse pensamento, e trazendo a filosofia deleuzeana para o 

campo curricular, Gallo (2000) afirma que a educação brasileira é dominada pela 

disciplinaridade. Para o autor, é preciso investir numa formação humana que vá de 

encontro a esse pensamento, buscando um currículo rizomático. O autor assevera que 

nos cursos de formação de professores, o rizoma deve ser a estrutura dominante da 

formação, permitindo, assim, a ampliação dos processos de ensino-aprendizagem, 

incluindo as multidimensões cognitivas, afetivas, sociais, políticas, ambientais, 

buscando uma aprendizagem significativa. 

O referido autor acredita que a interdisciplinaridade não supera a 

compartimentalização do saber. Assim, ele sugere que é possível superar essa 

arborescência por meio da transversalidade, potencializadora de conexões entre as 

diversas áreas de saberes. Tais conexões são de natureza rizomática (Figura 2), em 

oposição ao paradigma arbóreo. 

Analisando a metáfora do rizoma, reconhecemos que ela porta intrinsecamente 

uma perspectiva interessante para o campo educativo, uma vez ela tenta derrubar a 

fragmentação dos saberes, e, consequentemente, a disciplinarização dos conteúdos. 

Contudo, acreditamos que essa teoria deixa a desejar no que se refere aos aspectos 



47 
 

políticos e estruturais de suas posições, carecendo, assim, de um enfoque mais 

sociológico. Muitas vezes, o rizoma parece se perder dentro de uma lógica meramente 

subjetivista e cognitivista, deixando de lado os aspectos praxiológicos do saber e do 

fazer. 

Após essa análise sobre esse os pensadores que criticaram a fragmentação do 

saber (CAPRA, 1989; DELEUZE; GUATTARI, 1995; HEGEL, 1992; MORIN, 2002), 

encerramos nossa explanação com a certeza de que é preciso avançar sobre o 

pensamento linear cartesiano. Apesar disso, é bem verdade que não podemos restringir 

nossa crítica a subjetividade, ao “eu” ao invés do “nós”; necessitamos de uma teoria que 

permita, além de derrubar o paradigma arborescente, possibilite um processo mais 

amplo de transformação dos seres humanos, e dos seres humanos sobre o mundo.  

Assim sendo, iremos recorrer à teoria marxista, pois acreditamos que ela é capaz 

de contribuir para uma compreensão mais profunda sobre a práxis educativa. Isso 

porque ela porta consigo três dimensões: ontológica, axiológica e gnosiológica 

(MARTINS, 2008). Desta forma, os conceitos do materialismo histórico e dialético 

podem ser usados para interpretar a natureza dos seres humanos, os valores ético/morais 

e a legitimidade do saber em função do sujeito cognoscente. 

 
2.3. Uma crítica marxista a fragmentação 
 

Marx, busca na filosofia dialética a sua visão materialista e histórica como forma 

de se contrapor ao pensamento mecanicista. Nesse sentido, para o método dialético 

marxiano a transformação da sociedade é o problema central dessa perspectiva 

epistemológica, o qual trata de desenvolver “a essência prática da teoria a partir da 

relação que estabelece com seu objeto” (LUKÁCS, 2003, p. 65). 

O próprio Marx é explícito ao adotar essa perspectiva revolucionária da ciência 

como método filosófico e investigativo. É na práxis que o homem deve transformar o 

mundo objetivo: 

A questão de atribuir ao pensamento humano uma verdade objetiva 
não é uma questão teórica, mas prática. É na práxis que o homem 
deve demonstrar a verdade [...]. Os filósofos se limitaram a interpretar 
o mundo de diferentes maneiras; mas o que importa é transformá-lo 
(MARX; ENGELS, 2005, p. 120, grifo dos autores). 

Nossa proposta está teórica e politicamente seduzida pelo forte perfume 

revolucionário que emana da dialética marxiana, cujo aroma permite ao pesquisador 

sentir o cheiro do engajamento político em favor dos oprimidos. Por engajamento 
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entendemos uma referência a uma postula de filiação e participação ativa em uma 

determinada causa social, em especial, pondo-se a serviço de uma sociedade justa, 

igualitária e emancipatória (FEITOSA; LEITE, 2011). 

Nesse sentido, a análise dialética da realidade permite a destruição do edifício 

filosófico que ancora o materialismo vulgar, isto é, a pseudoconcreticidade. Esse último 

é um termo usado por Kosik (1995) para denotar a vertente que se baseia na “fetichista e 

aparente objetividade do fenômeno, e o conhecimento da sua autêntica objetividade” (p. 

61). Destarte, o caráter histórico do fenômeno, empregado pelo materialismo histórico e 

dialético, permite avançar sobre a posição a-histórica e neutra do mecanicismo, bem 

como pelo caráter eminentemente subjetivista que predomina em outras abordagens 

epistemológicas vistas nos parágrafos anteriores (item 2.2.). 

Para Saviani (2007), na concepção dialética (histórico-crítica) da educação 

existe uma articulação entre diversos níveis que circundam a prática social real, a saber: 

o primeiro nível correspondente à filosofia da educação; o segundo nível representa a 

teoria da educação, também geralmente chamado de pedagogia; por fim, o terceiro, é o 

nível da prática pedagógica. Na visão dialética esses níveis se articulam e estabelecem 

entre si relações recíprocas, de modo que cada nível se comporta ao mesmo tempo 

como determinado e como determinante dos demais. Uma relevante decorrência desse 

modo de entender a educação e a pesquisa nessa área é que a prática pedagógica, “em 

lugar de aparecer como um momento de aplicação da teoria da educação, é vista como 

ponto de partida e ponto de chegada cuja coerência e eficácia são garantidas pela 

mediação da filosofia e da teoria educacional” (p. 80). 

A dialética será a base sobre a qual se erguerá os alicerces para o caminho 

percorrido durante a pesquisa9. De acordo com Minayo (1999), o pesquisador deve 

possuir uma visão clara sobre os fundamentos epistemológicos subjacentes a pesquisa 

empírica. Dessa forma, o investigador é capaz de concatenar suas ferramentas de 

investigação, seus sujeitos de pesquisa e os objetivos da mesma. 

Nesse sentido, a seguir, iremos discorrer sobre a dialética. Entretanto, para 

percorrer as diversas facetas dessa visão de mundo é necessário nos debruçarmos sobre 

a história da filosofia, o que seria algo impossível para essa tese de doutoramento. 

Assim, para tentar sintetizar recorremos a dois filósofos que comentam sobre o histórico 

                                                 
9 Paráfrase da famosa frase de Marx: “[...] El conjunto de estas relaciones dé producción forma la 
estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se eleva un edificio (Uberbau) jurídico y 
político [...]” (MARX; ENGELS, 1978, p. 137). 
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da dialética: Melo Neto (2002) e Konder (1981). Para o primeiro, com base em 

considerações etimológicas, podem ser consideradas, pelo menos, algumas fases dos 

quatro conceitos principais da dialética: a dialética como um método de divisão, vista 

por Platão; a dialética como lógica do provável, presente em Aristóteles; a dialética 

como lógica, segundo Kant; a dialética como síntese dos opostos, a partir das 

formulações de Hegel/Marx. A dialética teve início na filosofia da Grécia antiga, a qual 

era vista como a arte do diálogo (BARROCO, 2008; KONDER, 1981). Ainda nesse 

período, a dialética sofre uma mudança, e passa a ser entendida como a arte de, no 

diálogo, explanar uma afirmativa (tese) por meio de uma alegação capaz de deliberar e 

distinguir com nitidez os conceitos envolvidos na contenda. 

Cabe denotar que outras possibilidades de compreender o que é a dialética 

podem surgir ao analisarmos a perspectiva etimológica do termo. Para Melo Neto 

(2002), a expressão dialegein pode significar diversas acepções, como por exemplo, 

“escolher”, “selecionar”. Não obstante, a sua forma derivada dialesgesthai possui a 

significação de “conversar com”, “raciocinar com”. Por outro lado, o advérbio “dia” 

pode assumir valores: espaço–temporais, significando “através”, “entre”, “durante”; 

causais; modais, significando “com”; e pode denotar estado (condição). Grosso modo, 

“a expressão dialégein que significa desenvolver (de forma completa) um discurso 

(MELO NETO, 2002, p. 5, grifo do autor). 

Certamente, poderíamos falar sobre outros inúmeros filósofos que versaram 

sobre a dialética. Contudo, acreditamos que tal perspectiva não é possível dentro desse 

capítulo de tese10. Assim, usaremos como artifício um salto no espaço-tempo para 

chegarmos, deste modo, a era da modernidade. 

 Segundo Konder (1981, p. 7), no tempo histórico atual, a dialética “é o modo de 

pensarmos as contradições da realidade, o modo de compreendermos a realidade como 

essencialmente contraditória e em permanente transformação”. 

Essa perspectiva encontrou com Hegel um grande interlocutor. Para esse 

filósofo, a superação dialética é concomitantemente a negação de uma realidade 

específica, a permanência de algo de essencial que existe nessa realidade negada e a 

ascensão dela a um estado superior. A título de exemplo da visão hegeliana, podemos 

destacar o que acontece no trabalho humano. Nele, existe uma matéria-prima que é 

negada, ou seja, é destruída em sua forma natural, mas ao mesmo tempo ela é 

                                                 
10 Um resgate histórico da dialética pode ser visto em Gadotti (1997) e Konder (1981). 
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conservada e adquire uma forma nova, modificada, correspondente aos objetivos 

humanos. É o que se vê, por exemplo, no uso do algodão para a fabricação de uma 

vestimenta: o algodão é plantado, colhido, e em seguida, fiado, transformado em tecido, 

porém ele não desaparece de todo, e sim, passa a fazer parte do tecido, que vai ser 

costurado e, depois de pronto, torna-se uma vestimenta humana. 

Dentre as principais características da filosofia hegeliana expressa na obra 

“Fenomenologia do Espírito” (HEGEL, 1992) temos o saber absoluto. Esse saber é um 

saber de si, ou seja, ele é um conhecimento que não produz um saber exterior àquilo que 

é conhecido. Para Hegel, o interior das coisas é revelado pelos fenômenos do mundo 

(MÜLLER, 2005).  

Na filosofia hegeliana, os fenômenos são o meio para compreender a verdade; 

ele representa a união contraditória entre o que é exteriorizado e o que é interior nas 

coisas. Nesse sentido, diferença/identidade, forma/conteúdo, essência/aparência se 

unem no mesmo fenômeno. Assim, os fenômenos são formados por múltiplas partes. 

Afirma o filósofo que os fenômenos são um jogo de força, o qual está mediando a 

interação entre interior e exterior do mundo objetivo. 

A filosofia hegeliana não busca elaborar algo de concreto. Na verdade, ela 

concede a um conteúdo a sua forma verdadeira, a qual está presente no próprio 

fenômeno. Em seu livro “A Sagrada Família”, Marx (2003, p.72) critica a visão 

idealista de Hegel, afirmando que para esse último, o essencial das coisas não é sua 

existência real, passível de ser apreciada através dos sentidos, “mas sim o ser abstraído 

por mim delas e a elas atribuído, o ser da minha representação, ou seja, ‘a fruta’”. 

É em Marx que a dialética se desenvolve na forma materialista, na qual se 

localiza no seio de sua proposição o mundo das coisas, da matéria, e a interação dos 

seres humanos com ela. O materialismo histórico e dialético não considera a matéria e o 

pensamento como categorias isoladas, e sim como feitios de uma mesma natureza que é 

indissociável. Para Marx os conceitos devem ser elaborados a partir da investigação 

sobre o real, e não arbitrariamente, como na filosofia hegeliana.  

Segundo Marx, ao criticar os neo-hegelianos, afirma que  

[...] ele [Hegel] criou essas frutas do seio de seu próprio intelecto 
abstrato, que ele representa para si mesmo como um sujeito absoluto 
fora de si – no caso concreto como “a fruta” – e em cada existência 
que expressa ele leva a cabo um ato de criação (Ibid., p. 75).  
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Na concepção de Marx, grosso modo, o ponto de partida para a filosofia deve ter 

início no mundo real, ou seja, a realidade concreta; em seguida, as percepções sobre o 

mundo real devem ser transformadas em conceitos, em revelações da concretude; por 

fim, esse conhecimento deve voltar à realidade para transformá-la através da práxis. O 

pensador busca as contradições do mundo real, a fim de desmascarar as ideologias que 

ocultam os fenômenos sócio-históricos. 

Dessa forma, a existência material precede qualquer pensamento, isto é, não há 

probabilidade de pensamento sem existência concreta. Marx inverte, então, a dialética 

hegeliana11, uma vez que ele coloca a materialidade na gênese do movimento histórico 

que constitui o mundo, opondo-se a teoria idealista, que dá primazia as ideias. Assim 

sendo, Marx elabora a dialética materialista. O autor explicita com maestria seu 

pensamento no famoso posfácio da segunda edição alemã de “O Capital”: 

A mistificação que a dialética sofre nas mãos de Hegel não impede, 
de modo algum, que ele tenha sido o primeiro a expor as suas formas 
gerais de movimento, de maneira ampla e consciente. É necessário 
invertê-la, para descobrir o cerne racional dentro do invólucro 
místico. (MARX, 1996, p. 140). 

Buscando referendar seu materialismo histórico e dialético, Marx lança mão das 

seguintes palavras: “Tudo o que existe, tudo o que vive sobre a terra e sob a água, existe 

e vive graças a um movimento qualquer. Assim, o movimento da história produz as 

relações sociais, o movimento industrial nos proporciona os produtos industriais, etc.”. 

(2009, p. 126). É importante esclarecer que para Marx, o mundo não é composto nem 

por pura ideia nem apenas matéria, e sim é uma síntese de ideia e matéria que apenas 

poderia existir a partir da mudança da realidade concreta segundo um projeto 

previamente ideado na consciência (LESSA; TONET, 2008).  

No plano político, o materialismo histórico e dialético de base marxiana permite 

superar os impasses do materialismo vulgar e do idealismo. Esse último é acusado de 

reduzir a luta de classes ao embate de ideias; aquele é criticado por desconsiderar o 

papel das ideias na história.  

Sobre o princípio da historicidade, Marx fala que ele é a chave para 

compreender o contexto material da sociedade. 

A sociedade burguesa é a organização histórica da produção mais 
desenvolvida, mais diferenciada. As categorias que exprimem suas 
condições, a compreensão de sua própria organização a tornam apta 
para abarcar a organização e as relações de produção de todas as 

                                                 
11 Referência à passagem da “Fenomenologia do Espírito” (HEGEL, 1992, p. 111-112). 
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formas de sociedade desaparecidas, sobre cujas ruínas e elementos se 
acha edificada, e cujos vestígios, não ultrapassados ainda, leva 
arrastando, enquanto que tudo o que fora antes apenas indicado se 
desenvolveu, tomando toda sua significação etc. A anatomia do 
homem é a chave da anatomia do macaco. O que nas espécies 
animais inferiores indica uma forma superior, não pode, ao contrário, 
ser compreendida senão quando se conhece a forma superior. A 
economia burguesa fornece a chave da economia antiga etc. porém, 
não conforme o método dos economistas, que fazem desaparecer 
todas as diferenças históricas e veem a forma burguesa em todas as 
formas de sociedade (MARX, 2008, p. 264).  

Para o materialismo histórico e dialético, a luta de ideias é muito importante para 

orientar as ações concretas dos homens, acima de tudo para se fazer a revolução. Como 

nos dizem Lessa e Tonet (2003, p. 23): “Sem ideias revolucionárias, não há ações 

revolucionárias; contudo, sem ações revolucionárias, as ideias revolucionárias não têm 

qualquer força”. Dessa forma, para que as ideias revolucionárias possam se materializar 

em ações transformadoras é imperativo que elas espelhem adequadamente as 

necessidades e possibilidades de cada espaço/tempo histórico. 

É importante destacar que Marx indicou que em Hegel a dialética estava, por 

assim dizer, de cabeça para baixo (mundo das Ideias Absolutas, cujo ponto de partida 

era das ideias para a matéria), e decidiu, então, colocá-la sobre seus próprios pés. Marx 

é claro ao afirmar que seu  

[...] método dialético não só difere do hegeliano, mas é também a sua 
antítese direta. Para Hegel, o processo de pensamento, que ele, sob o 
nome de idéia (sic), transforma num sujeito autônomo, é o demiurgo 
do real, real que constitui apenas a sua manifestação externa. Para 
mim, pelo contrário, o ideal não é nada mais que o material, 
transposto e traduzido na cabeça do homem (MARX, 1996, p. 140). 

Boa parte das críticas sobre a dialética de Hegel resulta do fato de ele ser 

idealista, ou seja, Hegel subordinava os movimentos da realidade física à lógica de um 

princípio que ele chamava de Ideia Absoluta (MÜLLER, 2005). Como essa Ideia 

Absoluta é um título nebuloso, os aspectos da realidade material eram, frequentemente, 

descritos pelo pensador de maneira muito elusiva. O idealismo, como visto em Hegel, 

não nega a existência da matéria, contudo, afirma que a nossa relação com o mundo 

material assume a forma pelo qual é reconhecido pela consciência (LESSA; TONET, 

2008). 

O materialismo histórico e dialético de base marxiana não considera a matéria e 

a consciência como categorias disjuntas, e sim como aspectos de uma mesma natureza 

que é indissociável. Para Marx, o mundo dos seres humanos nem é pura ideia nem é 

apenas matéria, mas sim uma síntese dialética de ideia e matéria que apenas poderia 
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existir a partir da transformação da realidade, conforme um projeto previamente 

idealizado na consciência. Assim, as categorias que brotam da dialética marxiana são 

“[...] um produto do pensar, do conceber; não é de modo nenhum o produto do conceito 

que pensa e se gera a si próprio e que atua fora e acima da intuição e da representação, 

mas é elaboração da intuição e da representação em conceitos” (MARX, 2008, p. 259). 

O materialismo histórico e dialético arquiteta o mundo dos seres humanos como 

a síntese de prévia-ideação e matéria natural, as quais se agregam no e pelo trabalho. 

Nem apenas ideia, nem só matéria, mas uma síntese entre as duas, que origina uma nova 

forma de ser: a sociedade humana.   

Nesse sentido, Grespan (2002) indica que a retomada da dialética na crítica do 

capitalismo e da Economia Política por parte de Marx não emana de uma simples 

adesão a essa perspectiva teórico-epistemológica, como se a mesma devesse valer por si 

própria, isolada dos sujeitos/objetos a que se aplique. Esta relação entre método e 

objeto, forma e conteúdo, seria ela própria inteiramente não-dialética. De modo oposto, 

é devido ao seu objeto, o qual se constitui de modo contraditório, que o filósofo percebe 

ter de investigá-lo dialeticamente.  

Para o materialismo histórico e dialético marxiano, os fenômenos aparecem de 

forma distinta do que são essencialmente, e distinguem-se dois níveis de realidade: o da 

essência12 e o de da aparência. De uma forma dialética mais profunda, ambos os níveis 

coincidem, entretanto não imediatamente, e sim por mediações sucessivas, as quais 

podemos chamar de movimento espiral teórico-prático. 

Vejamos as palavras de Marx ao falar sobre seu método de 

investigação/explanação: 

Entretanto, seria sempre o seguinte: as categorias simples são a 
expressão de relações nas quais o concreto menos desenvolvido tem 
podido se realizar haver estabelecido ainda a relação mais complexa, 
que se acha expressa mentalmente na categoria correta, enquanto 
concreto mais desenvolvido conversa a mesma categoria como uma 
relação subordinada.  
O dinheiro pode existir, e existiu historicamente, ante que existisse o 
capital, antes que existissem os bancos, antes que existisse o trabalho 
assalariado. Desse ponto de vista, pode-se dizer que a categoria 
simples pode exprimir relações dominantes de um todo pouco 
desenvolvido ainda, relações que já existiam antes que o todo tivesse 
se desenvolvido, na direção que é expressa em uma categoria mais 
complexa. Nesse sentido, as leis do pensamento abstrato, que se eleva 

                                                 
12 É relevante indicar que a “essência” no sentido marxiano não uma edificação a priori, mas uma 
construção social e histórica, por tanto, sempre em mudança. 
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do simples ao complexo correspondem ao processo histórico real. 
(MARX, 2008, p. 260-1) 

Desta feita, percebemos que as teorias não são nem a verdade nem a eficácia de 

um outro modo não teórico de apropriação da realidade; elas representam uma 

“compreensão explicitamente reproduzida, a qual de retorno exerce a sua influência 

sobre a intensidade, a veracidade e análogas qualidades do modo de apropriação 

correspondente” (KOSIK, 1995, p. 32, grifo do autor). 

Assim sendo, Marx colocada a realidade social no plano histórico, arando um 

solo fecundo e totalmente atual. O autor assinala que a esfera do saber humano se 

movimenta no plano abstrato e no plano da realidade social que vivemos. Elevar-se do 

empírico como ponto de início, conhecido apenas na aparência do fenômeno ao saber 

efetivo das forças, mediações e determinações múltiplas que produzem esta realidade, 

exigem uma elaboração investigativa. Neste processo de elaborações sucessivas, surgem 

as categorias teóricas, as quais são ferramentas indispensáveis, mas não suficientes e 

nem estáticas. Elas nos permitem penetrar no tecido mais profundo que constitui a 

realidade investigada. Neste processo, as categorias, para não arruinar o seu caráter de 

historicidade, necessitam serem reconstruídas com as especificidades dadas pela 

realidade investigada. 

Considerando esses pontos, uma categoria fundamental para a dialética marxiana 

é a totalidade. Para iniciar a explanação sobre esse princípio, trazemos as palavras 

utilizadas por Marx no texto intitulado “O Método da Economia Política” (2008, p. 

258-9): 

O concreto é concreto porque é a síntese de 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. 

A totalidade, do ponto de vista marxiano, é uma síntese das múltiplas formas que 

possui um objeto concreto, incluindo sua historicidade. Essa categoria pressupõe que o 

conhecimento das partes e do todo conjetura uma reciprocidade, pois o que confere 

representação tanto ao todo quanto às suas diversas partes que o constituem são 

determinações, isto é, inter-relações, que perpassam e completam a transversalidade do 

todo. Assim, não pode haver conhecimento das partes sem o todo, como ocorre na 

perspectiva cartesiana, o que gera uma amputação traumática dos membros que o 

constituem, ocasionado a morte da totalidade. As partes só podem ser compreendidas se 

a análise investigativa/expositiva percorre o caminho da transversalidade essencial do 
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todo. Ao andar por esse caminho, é possível chegar às terras ensolaradas da totalidade, 

cujos raios de luz dissipam a escuridão da fragmentação. 

Baseando-se na obra de Marx, Konder (1981, p. 41) afirma que para a dialética 

marxista “o conhecimento é totalizante e a atividade humana, em geral, é um processo 

de totalização, que nunca alcança uma etapa definitiva e acabada”. 

A ideia de totalidade compreende a realidade em suas íntimas características e 

suas conexões internas, debaixo da aparência e da causalidade linear dos fenômenos. 

Tais ligações são necessárias para a dialética, já que essa última se posiciona em 

oposição ao positivismo, o qual considera a causalidade dos fenômenos de forma 

simplória as manifestações fenomênicas, não chegando a atingir a apreensão dos 

processos totalizantes da realidade. 

A escolha dessa categoria como um dos fundamentos epistemológicos que dão 

suporte a nossa tese de doutoramento se deve a uma escolha eminentemente política, 

uma vez que reconhecemos que:  

Apesar do desuso cada vez maior, mais sistemática e crescentemente 
condicionado por motivos ideológicos, que filósofos, sociólogos, 
antropólogos, historiadores e até artistas fazem dessa categoria, mais 
cabalmente nos atuais tempos de descostura e dos pós-modernismos, 
nunca é demais lembrar e confirmar o estatuto onto-gnosiológico e o 
valor lógico intrínseco dessa importante categoria, sem a qual 
qualquer interpretação teórica do mundo fica reduzida a um 
amontoado incoerente, amorfo e desarticulado de fragmentos, do qual 
não pode resultar processo de efetiva produção de conhecimento. 
(CARVALHO, 2007, p. 179). 

Após essa explicitação, cabe-nos fazer um importante esclarecimento acerca da 

totalidade: ela não significa o todo ou tudo que está presente no mundo concreto. Na 

verdade, a totalidade representa um conjunto de eventos articulados. Dito de outra 

forma: esse princípio dialético representa o todo estruturado que se desenvolve e se cria 

como produção social humana.  

O próprio Marx é taxativo ao indicar como seu método procede, buscando as 

inter-relações entre os vários aspectos da totalidade. Por exemplo, numa passagem do 

“Método da Economia Política”, o filósofo indica que os objetos são estudamos, 

inicialmente de forma individual, e em seguida com suas relações. Tomando o exemplo 

o estudo sobre o capital, o autor indica que esse “deve constituir o ponto inicial e o 

ponto final e ser desenvolvido antes da propriedade rural. Depois de ter considerado 

separadamente um e outro, deve-se estudar sua relação recíproca” (2008, p. 267). 
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Sendo assim, partimos da definição de Kosik (1995, p. 44), o qual afirma que a 

totalidade expressa que a realidade é vista como “um todo estruturado, dialético, no qual 

ou do qual um fato qualquer (classes de fatos, conjuntos de fatos) pode vir a ser 

racionalmente compreendido” (grifo do autor). A totalidade, do ponto de vista do 

materialismo histórico e dialético de base marxiana, não é um método que pretenda, 

inocentemente, conhecer todos os aspectos da realidade e oferecer um quadro total 

dessa, considerando a infinidade dos seus aspectos e propriedades. Na verdade, essa 

categoria epistemológica é uma teoria da práxis, isto é, um conhecimento que surge e 

que é mediado pela concretude, e visa compreender as inter-relações dos fenômenos.  

Ressaltamos, novamente, que a dialética não tem a pretensão de abranger todos 

os aspectos de uma determinada coisa, e sim captar os fenômenos como um momento 

do todo. Os fatos independentes e isolados são abstrações, são momentos artificialmente 

segregados da totalidade, os quais apenas quando inseridos na totalidade correspondente 

adquirem sentido concreto. Não obstante, o contrário também é verdadeiro: a totalidade 

que, em certo momento, não tivera suas partes diferenciadas e determinada é uma 

totalidade vacuolar e abstrata. 

Nesse sentido, percebemos que para trabalhar dialeticamente com a categoria de 

totalidade, é fundamental saber qual é o nível de totalização exigido pelo conjunto de 

problemas com que estamos nos defrontando. Não obstante, é relevante lembrar que a 

totalidade é apenas um momento de um processo de totalização, o qual, conforme já 

indicamos, jamais alcança uma fase terminante. 

Diante das críticas ao idealismo, recorremos à obra de Marx, autor que 

desenvolveu a dialética na forma materialista e histórica, na qual se localiza no seio de 

sua proposição o mundo das coisas, da matéria, e a interação dos seres humanos com ela 

(GADOTTI, 1997).  

Marx, como afirma Prado Jr. (1981, 2002), não chegou a desenvolver 

sistematicamente o seu método, limitando-se em princípio a ap1icá-lo. Contudo, o 

modo como o fez, como ele se utiliza da dialética na análise a que procede sobre o 

capitalismo, bem como a sua teoria econômica e filosófica daí resultante, estabelecem 

um exemplo máximo que fornece as noções mais que suficientes para traçar, pelo 

menos em suas linhas gerais e fundamentais, aquilo em que essencialmente consistem 

seus procedimentos metodológicos.  
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Um ponto que devemos ressaltar é que o método dialético de Marx pressupõe 

dois momentos inseparáveis: a investigação (ou a pesquisa) e a exposição (ou a 

apresentação). Dito com palavras do filósofo em “O capital”: 

É, sem dúvida, necessário distinguir o método de exposição 
formalmente do método de pesquisa. A pesquisa tem de captar 
detalhadamente a matéria, analisar as suas várias formas de evolução 
e rastrear sua conexão íntima. Só depois de concluído esse trabalho é 
que se pode expor adequadamente o movimento real. Caso se consiga 
isso, e espelhada idealmente agora a vida da matéria, talvez possa 
parecer que se esteja tratando de uma construção a priori (MARX, 
1996, p. 140). 

Sobre esse aspecto, Chagas (2011, p. 57) comenta que o primeiro momento, a 

investigação, ou o “método de investigação (Forschungsmethode), é o esforço prévio de 

apropriação, pelo pensamento, das determinações do conteúdo do objeto no próprio 

objeto”, ou seja, uma assimilação analítica e reflexiva, do elemento pesquisado antes de 

sua exposição sistemática. Já o outro momento, a exposição, ou “o método de exposição 

(Darstellungsmethode), não é simplesmente uma autoexposição do objeto, senão ele 

seria acrítico, mas é uma exposição crítica do objeto com base em suas contradições” 

(op. cit., p. 57). Dito de outra forma: a exposição é uma ocasião crítico-objetiva da 

lógica interna do objeto, do movimento efetivo do próprio conteúdo do objeto. A 

exposição é uma expressão (tradução) ideal do movimento efetivo do real, isto é, trata-

se não de uma produção, mas de uma reprodução do movimento efetivo do material, do 

real, de tal modo que o real se “espelhe” no ideal.  

Antes de qualquer coisa, é preciso alertar que existem diversos comentaristas da 

obra de Marx, incluindo aqueles que versam sobre os aspectos de seu método 

(CHAGAS, 2011; CHEPTULIN, 1982; GADOTTI, 1997; KONDER, 1981; KOSIK, 

1995; LUKÁCS, 2003; MARX; ENGELS, 1978; MELO NETO, 2002). Diante dessa 

diversidade, não é de se estranhar que haja uma diversidade de aspectos analisados, bem 

como uma variada gama de classificações e sistematizações sobre as principais 

categorias da dialética marxiana. 

Dentre esses autores, destacamos o comentário clássico de Engels sobre o 

método, citado na obra “Dialética da Natureza”, elaborada pelo camarada de Marx: 

Las leyes de la dialéctica se abstraen, por tanto, de la historia de la 
naturaleza y de la historia de la sociedad humana. Dichas leyes no son, en 
efecto, otra cosa que las leyes más generales de estas dos fases del desarrollo 
histórico y del mismo pensamiento. Y se reducen, en lo fundamental, a tres: 
ley del trueque de la cantidad en cualidad, y viceversa; 
ley de la penetración de los contrarios; 
ley de la negación de la negación. (MARX; ENGELS, 1978, p. 164) 
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Diante desse enunciado engelsiano, percebemos que o autor é explícito ao adotar 

como aspectos fundamentais13 da obra marxiana os princípios da passagem da 

quantidade à qual idade (e vice-versa), interpenetração dos contrários e negação da 

negação. 

Após essas considerações, iremos, a seguir, sistematizar resumidamente alguns 

princípios da dialética de base marxiana. Ressaltamos que a maioria dos autores citados 

até agora são pensadores do campo da filosofia geral. Acreditamos que é necessário 

recorrer a filósofos que comentem sobre os aspectos do método dialético dentro com 

âmbito específico da educação, já que nossa tese de doutoramento se trata de um 

trabalho relacionado à educação. 

Nesse sentido educacional, Gadotti (1997) afirma que a filosofia dialética é 

regida por alguns princípios gerais: totalidade (todos os fenômenos se inter-relacionam); 

movimento (tudo se transforma); mudança qualitativa; contradição (unidade e luta dos 

contraditórios). A seguir, com base nessa organização feita por Gadotti, iremos 

discorrer, brevemente, sobre os quatro princípios da dialética. Isso pois, consideramos 

que o objetivo dessa explanação é discorrer sobre os fundamentos epistemológicos que 

dão cor e forma a nossas mandalas teórica (Capítulo 3) e metodológica (Capítulo 4), as 

quais serão guias para o percurso dessa tese de doutorado.  

Certamente, não é possível analisar com profundidade esses pontos dentro desse 

capítulo. Destarte, existe uma vasta literatura a respeito do tema que pode ser consultada 

para esclarecer outros pontos que, devido a uma questão espaço/temporal da tese, 

tivemos que suprimir. 

A totalidade é uma das categorias mais centrais da dialética marxista. 

Resolvemos adornar nossa mandala teórica (Capítulo 3) com os tons “vermelhos” desse 

princípio. Para retomar a discussão iniciada em parágrafos anteriores, recorremos à 

análise feita por Kosik: 

Do ponto de vista da totalidade, compreende-se a dialética da lei e da 
causalidade dos fenômenos, da essência interna e dos aspectos 
fenomênicos da realidade, das partes e do todo, do produto e da 
produção e assim por diante (KOSIK, 1995, p. 41). 

A educação, como um fenômeno social e humano, é um fato histórico na medida 

em que é investigado como momento de uma determinada totalidade.  

                                                 
13 Esses são chamados por Engels de “lei”, porém preferimos adotar o termo “princípio”, pois 
acreditamos que melhor representam os pontos essenciais do método dialético. 



59 
 

Além da totalidade, a dialética considera que a circulação de forças, ou seja, o 

movimento é uma qualidade inerente aos fenômenos. Essa categoria está presente desde 

os primeiros filósofos a versarem sobre o tema, como por exemplo, Heráclito de Éfeso e 

Zênon de Eléa. Essa visão epistemológica percebe que a sociedade não é uma entidade 

acabada, e sim em constante modificação. Como nos diz Gadotti (1997, p. 26), “a vida 

produz a morte, o calor só pode ser entendido em função do frio, do velho nasce o 

novo”. 

A esse respeito, Cheptulin (1982, p. 157) afirma que o movimento condiciona a 

modificação permanente das coisas, sendo que o repouso acarreta o equilíbrio do 

movimento, a transformação do fenômeno, “como se interrompesse a corrente contínua, 

obrigando-a a ‘parar’ nesse ou naquele lugar e a manter-se nesse ou naquele estado”, 

ainda que a mutação do movimento apareça como descontínua, como um conjunto de 

dessemelhantes sistemas de movimento, elas pertencem à mesma totalidade. 

Aliando-se a essa perspectiva de devir contínuo, reiteramos que a transformação 

dos fenômenos sociais não se realiza num procedimento circular de propagação eterna, 

ou seja, uma repetição especular do que já ocorreu. Na verdade, a mudança qualitativa 

ocorre pelo “acúmulo de elementos quantitativos que num dado momento produzem o 

qualitativamente novo” (GADOTTI, 1997, p. 26). Em outras palavras: é a partir de certo 

limite que ocorre a passagem da quantidade para a qualidade, ocasionando uma 

mudança qualitativa no fenômeno. 

Sobre esse princípio, nos diz Konder (1981, p. 44): 

A modificação do todo só se realiza, de fato, após um acúmulo de 
mudanças nas partes que o compõem. Processam-se alterações 
setoriais, - quantitativas, até que se alcança um ponto crítico que 
assinala a transformação qualitativa da totalidade. É a lei dialética da 
transformação da quantidade em qualidade. 

Na perspectiva dialética existe o entendimento que os fenômenos não mudam 

sempre no mesmo compasso. Inclusive, podemos deduzir que o processo de alteração 

por meio do qual elas existem passa por períodos de modificação lentos, nos quais se 

sucedem pequenas alterações quantitativas, e por períodos de agitação acelerados, nos 

quais acontecem alterações qualitativas, ou seja, saltos qualitativos, modificando, assim, 

radicalmente os fenômenos.  

Nesse sentido, nossa investigação pretende percorrer as terras das 

transformações curriculares, as quais, muitas vezes são repletas de caminhos tortuosos e 

obstaculizados. Para tanto, iremos nos guiar por nossa mandala teórica (Capítulo 3).  
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Seguindo a exposição sobre as categorias da dialética, após discorrermos sobre a 

mudança, continuamos, agora, comentando sobre a possibilidade que os seres humanos 

possuem para modificar a realidade que os cerca. O materialismo histórico e dialético de 

base marxiana considera que os sujeitos são os artífices da história, visão que possibilita 

um vislumbrar de uma transformação social, e, dialeticamente, educativa. Como diz 

Lukács (2003, p. 64), “a dialética materialista é uma dialética revolucionária”. 

Dessa forma, é cabível denotar que a mudança dos fenômenos é possível, pois 

em seu interior existem, concomitantemente, forças opostas que tendem à integração e à 

oposição. A realidade é intrinsecamente contraditória. O emaranhado de conexões que 

existem entre realidades diversas criam unidades contraditórias, forças universais e 

inerentes a todos os fenômenos sociais. Dito de outra forma: “A contradição é a 

essência ou a lei fundamental da dialética” (GADOTTI, 1997, p. 26). 

É importante ressaltar que, do ponto de vista dialético, a contradição é 

fundamental, não é uma mera deformidade do raciocínio. Para Konder (1981), a 

contradição é reconhecida pela dialética como princípio essencial do movimento pelo 

qual os seres sociais existem. Os dois lados dos fenômenos se opõem e, contudo, 

estabelecem uma unidade. Por isso esta lei também é chamada de unidade e luta dos 

contrários. 

Esses contraditórios excluem-se reciprocamente e encontram-se em estado de 

luta constante. Apesar disso, eles não se destroem mutuamente; existem juntos e não 

apenas coexistem, todavia estão acoplados organicamente.  

A esse respeito, é relevante denotar que: 

[...] o movimento geral da realidade faz sentido, quer dizer, não é 
absurdo, não se esgota em contradições irracionais, ininteligíveis, 
nem se perde na eterna repetição do conflito entre teses e antíteses, 
entre afirmações e negações. A afirmação engendra necessariamente 
a sua negação, porém a negação não prevalece como tal: tanto a 
afirmação como a negação são superadas e o que acaba por 
prevalecer é uma síntese, é a negação da negação. (KONDER, 1981, 
p. 59). 

A partir dessa visão, percebemos que o pensamento dialético não pondera sobre 

a totalidade negando suas partes, tampouco pensa nas partes segregadas da totalidade. 

Ela pensa tanto as contradições entre as partes como a união entre elas. A unidade dos 

contrários é, sobretudo, seu estabelecimento recíproco, ou seja, é a percepção de que os 

aspectos contrários não podem existir uns sem os outros.  
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2.4. Saindo da crítica filosófica e indo para a crítica sobre a escola: para além das 

disciplinas 
 

Após essas considerações sobre os princípios da dialética e do materialismo 

histórico, sob o ponto de vista do marxismo, com foco no caráter de totalidade, 

percebemos que existe uma necessidade de se avançar sobre a fragmentação típica da 

filosofia do materialismo vulgar e da divisão do trabalho na sociedade capitalista.  

Vários autores, dos mais diversos campos, concordam que, no que diz respeito à 

educação formal, as disciplinas são uma herança teórico-epistemológica da perspectiva 

cartesiana (CAPRA, 1989; FAZENDA, 2008; 2009; MORIN, 2003; DELEUZE; 

GUATTARI, 1995; SANTOS, 1995, 2007). Elas fragmentam a realidade do mundo nas 

mais distintas áreas do conhecimento especifico, sem, contudo, relacionar suas partes à 

totalidade.  

Conforme vimos acima, como forma de superar a perspectiva educativa 

disciplinar, existem várias proposições para avançar contra as barreiras impostas pela 

compartimentalização dos saberes. 

Entretanto, acreditamos que é preciso haver uma análise mais acurada do 

contexto e do tempo histórico que levaram ao surgimento dessas proposições. E é 

exatamente sobre isso que iremos discorrer a seguir. 

 

2.4.1. O contexto da crescente preocupação sobre a fragmentação disciplinar 

 

Historicamente a interdisciplinaridade surgiu no continente europeu, 

principalmente na França e Itália, em meio à década de 60, quando os movimentos 

estudantis tinham como sua principal reivindicação um novo estatuto de universidade 

(COSTA, 2012; LAVAQUI; BATISTA, 2007; GATTÁS; FUREGAT, 2007; 

MIRANDA, 2008). 

Dentro dessa perspectiva histórica, adentrando no campo da filosofia e 

sociologia da ciência, devemos ressaltar que a obra de Boaventura de Sousa Santos 

(1995) foi uma das pioneiras a versar sobre a problemática. Sobretudo, o livro “Um 

Discurso sobre as Ciências” teve uma divulgação ampla dentro do campo das 

epistemologias ligadas à educação.  
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Santos (1995, p. 10) destaca que o “paradigma dominante” da ciência está 

atrelado ao racionalismo mecanicista. Porém, de acordo com o pensador, esse modelo 

encontra-se em uma crise, que não é “só profunda como irreversível” (p. 21). 

Outrossim, tal crise deverá abrir espaço para uma mudança paradigmática, isto é, uma 

revolução científica, onde se tem destaque para o “paradigma emergente”, chamado 

pelo autor de “um conhecimento prudente para uma vida decente” (op. cit., p. 37).  

Noutra obra mais recente, Santos (2007) propõe uma obra com um tema 

polêmico, pois pretende lançar ideias para se “Renovar a teoria critica e reinventar a 

emancipação social”, haja vista que considera que há o atual período de crise 

paradigmática não necessita mais de uma teoria generalista. O pensador afirma que as 

“grandes teorias às quais nos acostumamos – de alguma maneira, o marxismo e outras 

correntes e tradições - não parecem nos servir totalmente neste momento” (p. 51). 

Assim, Boaventura (2007, p. 40) lança mão de uma perspectiva epistemológica 

própria, definida pelo autor da seguinte forma: 

Cremos que esse é o princípio fundamental da epistemologia que lhes 
proponho e que chamo a Epistemologia do Sul, que se baseia nesta 
idéia (sic) central: não há justiça social global sem justiça cognitiva 
global, ou seja, sem justiça entre os conhecimentos. (grifo do autor). 

Esse autor desenvolve esse tema em suas obras posteriores, como em “Conocer 

desde el Sur - Para una cultura política emancipatória” (SANTOS, 2006) e no livro 

“Para descolonizar Occidente : más alla del pensamiento abismal” (SANTOS, 2010). 

Para o supradito pensador, advoga que existem muitos problemas atuais, como é 

o caso da problemática ambiental, que exigem soluções multi e interdisciplinares. 

Se por um lado reconhecermos que existe uma perspectiva progressista na visão 

de Boaventura de Sousa Santos, bem como de outros pensadores (CAPRA, 1989; 

FAZENDA, 2008; FOUREZ, 1995; MORIN, 2003; DELEUZE; GUATTARI, 1995), 

por outro, devemos desenvolver um olhar mais atento a relação que há entre o 

desenvolvimento do tema “não-disciplinar” e “pós-moderno” dentro do campo das 

ciências. Apesar da indiscutível boa intenção dos seus idealizadores, nosso trabalho é 

reconhecer as limitações dessas propostas. 

Lançando mão da rede epistemológica, axiológica e gnosiológica do marxismo, 

reiteramos que existe uma relação entre o desenvolvimento das forças produtivas e o 

acréscimo da demanda social/acadêmica por uma formação de trabalhadores “menos 

fragmentados” – exclusivamente no sentido cognitivo, haja vista que no atual sistema de 
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produção sociometabólico do capital não há espaço para o desenvolvimento do ser em 

sua plenitude. 

As tenebrosas forças da mão invisível do mercado lançam sobre a humanidade 

uma nova necessidade para a manutenção da acumulação de riquezas nas mãos de 

poucos e para a autovalorização do valor: a formação multi-especializada. 

Seria esse o motivo de se ampliar a demanda por uma educação mais complexa, 

holística, rizomática, do paradigma emergente, enfim, não-fragmentada?  

Alguns autores, com os quais concordamos, começaram a discutir essa questão e 

acreditam que a resposta é afirmativa (BIANCHETTI; JANTSCH, 2003; COSTA, 

2012; FRIGOTO, 2008; MÉSZÁROS, 2008; TONET, 2009). 

Esse tema é discutido por Bianchetti e Jantsch (2003, p. 8), ao retomarem a 

discussão sobre a obra marxiana, indicando que existe uma relação dialética e 

tensionante, da qual resultam aspectos interessantes, como é o caso da “escola sucumbir 

a uma determinada axiologia e a uma particular teleologia cujos limites e horizontes 

sejam o pragmatismo funcional e utilitarista, emanados da concepção e da prática dos 

empresários capitalistas”. 

O argumento dos autores é que, atualmente, o pensamento hegemônico é o da 

integração e flexibilidade, típico do toyotismo. Nesse paradigma dominante, são feitas 

exigências à escola “no sentido de que os egressos tenham uma visão interdisciplinar e 

cooperativa e sejam capazes de cumprir individualmente (um trabalhador, diversas 

funções ou o ‘três-em-um’) tarefas que antes eram atribuídas a diversos especialistas” 

(op. cit., p. 8).  

Destarte, seguindo nossa linha de pensamento da pedagogia revolucionária, 

sentimos a necessidade de buscar compreender que a interdisciplinaridade na produção 

do conhecimento “é fundada no caráter dialético da realidade social que é, una e diversa 

e na natureza intersubjetiva de sua apreensão” (COSTA, 2012, p. 25). 

Dentre esses pensadores, damos destaque para a explanação de Ivo Tonet 

(2009), na qual o educador aponta algumas limitações das atuais abordagens (não-

dialéticas) sobre o tema da interdisciplinaridade.  

Tonet inicia sua crítica afirmando que algumas visões pedagógicas tratam a 

interdisciplinaridade como um fenômeno que surgiu isoladamente da sociedade, ou seja, 

analisam o tema como se ele fosse simplesmente um resultado natural do processo 

social.  
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Outra limitação das perspectivas não-dialéticas desse campo, está no fato de que 

elas sopram os ventos acríticos da educação, capazes de levar os navegantes para os 

mares abertos do ensino meramente técnico. Isso pode ocorrer, segundo o autor, devido 

ao fato de que, por mais que faça referência ao processo histórico que levou à 

fragmentação do saber, “não percebe, ou não aceita a relação de dependência ontológica 

do conhecimento em relação às condições materiais” (TONET, 2009, p. 3). Sendo 

assim, termina por conferir ao saber uma autonomia que ele de fato não tem, abordando 

a fragmentação do saber como um processo que se dá no interior do próprio saber. 

Não obstante, as visões hegemônicas sobre o tema não-disciplinar (CAPRA, 

1995; MORIN, 2003; DELEUZE; GUATTARI, 1995; SANTOS, 1995, 2006, 2007, 

2010) tem como fundamento a autonomia do saber, mas não tomam “como ponto de 

partida uma crítica do próprio processo material de fragmentação. Sua teorização se 

limita a buscar superar a fragmentação pelas vias epistêmica, pedagógica ou 

comportamental” (TONET, 2009, p. 4). 

Assim sendo, acreditamos que é necessário ter uma visão mais crítica sobre o 

papel da interdisciplinaridade na escola. É preciso indagar se iremos formar um 

trabalhador conectado, flexível, interdisciplinar, meramente porque esta é a demanda 

que a mão invisível do mercado endereçada às instituições de ensino. Nossa mandala 

teórica também incorpora essa preocupação crítica e busca uma “educação para além do 

capital” (MÉSZÁROS, 2008; TONET, 2002). 

Nesse momento dessa tese de doutoramento, pensamos ser relevante analisar 

algumas obras que entoam cânticos ácidos sobre a fragmentação do saber, para em 

seguida apresentar nossa visão sobre o tema, com destaque para a formação 

omnilateral14. 

 

2.4.2. As diversas críticas à fragmentação do saber 

 

Seguindo a nossa exposição, iremos discorrer sobre os autores que tentam 

superar a perspectiva educativa disciplinar existem várias proposições para avançar 

contra as barreiras impostas pela compartimentalização dos saberes. Por exemplo, Edgar 

Morin (2002, 2003) propõe a transdisciplinaridade, Deleuze e Guattari (1995) sugerem 

                                                 
14 Discutiremos no Capítulo 3 a definição dessa formação como parte integrante de nossa mandala 
teórica. 
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o rizoma em oposição à árvore cartesiana e Fazenda (2008) propõe o ensino de caráter 

interdisciplinar. 

No campo dos currículos da área de ciências da natureza, Amorim (2001, 2004), 

ancorando-se na obra de Deleuze e Guattari (1995), traz a metáfora do rizoma para suas 

compreensões curriculares. Para esse autor, a apreensão de aspectos dos fenômenos das 

reformas educacionais para os quais se faz cada vez mais necessária a incorporação de 

outros tipos de conhecimentos, como por exemplo, os saberes de experiência, populares 

e culturais, tais como os produzidos nas práticas de interação humanas em aula.  

Amorim (2001, 2004) compreende a aula como uma tessitura coletiva, que pode 

ser influenciada, mas não controlada por qualquer sujeito particular, embora exista uma 

assimetria de poder em sala de aula e nem todas as intervenções tenham o mesmo poder 

sobre a dinâmica discursiva. A sala também é rizoma, com suas multiplicidades 

inerentes aos processos educativos. 

Após essa explanação sobre o rizoma, iremos falar sobre a transdisciplinaridade. 

Morin (2002, p. 135) observa que essa temática não é uma exclusividade do momento 

histórico atual, pois o “desenvolvimento da ciência ocidental desde o século 17 não foi 

apenas disciplinar, mas também um desenvolvimento transdisciplinar” (grifo do autor). 

No entanto, nesse primeiro momento, a transdisciplinaridade ocorria no sentido 

cooperativo entre alguns campos da ciência, como a matemática e a física. Isso acabou 

levando a hegemonia do paradigma moderno: neutralidade, matematização, separação 

entre sujeito e seu objeto, racionalização. 

O autor destaca que é necessário pensar numa nova transdisciplinaridade, num 

paradigma que permita distinguir, separar, opor e dividir relativamente as áreas 

científicas, mas que possa fazê-las interagirem sem operar através da redução e da 

fragmentação.  Na ótica moriniana, aturar na transdisciplinaridade não significa destruir 

completamente as disciplinas, pois a existência delas é justificável, desde que 

mantenham um campo de visão que reconheça e conceba a existência das ligações e das 

solidariedades (MORIN, 2003). 

Outrossim, esse pensador afirma que é difícil definir com precisão o que vem a 

ser as possíveis relações de cooperação entre as disciplinas, as quais podem ocorrer de 

forma multi, inter e transdisciplinar. Analisemos essas perspectivas.   

A multidisciplinaridade pode ser entendida como uma associação de disciplinas, 

coligadas devido a um objeto que lhes sejam comuns. Já a transdisciplinaridade, é tida 
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normalmente como esquemas cognitivos “que podem atravessar as disciplinas, às vezes 

com tal virulência, que as deixam em transe” (MORIN, 2002, p. 115). 

Comentando a perspectiva moriniana, Nicololescu (2000, p. 12) discorre que 

“[...] a transdisciplinaridade se interessa pela dinâmica gerada pela ação de vários níveis 

de realidade ao mesmo tempo”. A compreensão de tal dinâmica passa 

fundamentalmente pelo conhecimento disciplinar, uma vez que os saberes gerados pela 

pesquisa disciplinar podem ser reconstruídos pelo conhecimento transdisciplinar. Desse 

modo, as pesquisas disciplinares e transdisciplinares não podem ser vistas como 

antagonistas, e sim encaradas como complementares. Para esse autor, é preciso ir além 

do pensar; deve-se primar por uma prática da transdisciplinaridade, isto é, a encarnação 

de uma metodologia transdisciplinar nas ações educativas e investigativas, 

materializadas através de um conjunto de métodos adaptados a cada situação específica. 

Assim, a transdisciplinaridade significa transgredir a lógica da não-contradição, 

articulando os contrários: sujeito e objeto, subjetividade e objetividade, matéria e 

consciência, simplicidade e complexidade, unidade e diversidade (SANTOS, 2008). O 

prefixo “trans” indica o saber que está entre as disciplinas, através delas e além de 

qualquer disciplina, ao mesmo tempo (NICOLESCU, 2000). 

Por outro lado, temos o termo polissêmico interdisciplinaridade, o qual pode 

significar vários aspectos. Por exemplo, pode indicar pura e simplesmente, que  

[...] diferentes disciplinas são colocadas em volta de uma mesma 
mesa, como diferentes nações se posicionam na ONU, sem fazerem 
nada além de afirmar, cada qual, seus próprios direitos nacionais e 
suas próprias soberanias em relação às invasões do vizinho. Mas 
interdisciplinaridade pode significar também troca e cooperação, o 
que faz com que a interdisciplinaridade possa vir a ser alguma coisa 
orgânica. (MORIN, 2002, p. 115). 

Podemos distinguir três graus de interdisciplinaridade, de acordo com Nicolescu 

(2000): um grau de aplicação, um epistemológico, e outro de geração de novas 

disciplinas. O primeiro pode ser exemplificado pelos métodos usados da física nuclear e 

transferidos para a medicina que levaram ao surgimento de novos tratamentos para o 

câncer. No segundo, temos, por exemplo, a transferência de métodos da lógica formal 

para o campo do direito produz análises interessantes na epistemologia do direito. Por 

fim, o terceiro pode ser visualizado com a transferência dos métodos da matemática 

para o campo da física gerou a física matemática, como na teoria do caos.  

O campo de estudo sobre a interdisciplinaridade atravessou fronteiras e, hoje em 

dia, está presente em vários locais do planeta. Esta palavra é utilizada em países de 
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língua francófona, germano-escandinavos, anglo-saxônicos, nos de língua espanhola ou 

portuguesa (LENOIR, 2006). Esse fenômeno pode estar associado ao processo de 

mundialização do capital (material, cultural, especulativo), pois fenômeno da 

globalização, “sustentado pela ideologia neoliberal, predominante atualmente, tende a 

atenuar, senão a apagar, as diferenças culturais que caracterizaram os Estados-Nação ao 

longo dos dois últimos séculos” (op. cit., p. 3). Esse posicionamento crítico da autora 

mostra que existe uma articulação entre cultura e os meios de produção, como já 

alertava Marx (2006, 2008). 

Nos parágrafos seguintes, tentaremos esclarecer as contribuições que a 

interdisciplinaridade pode trazer para a educação.  

A interdisciplinaridade surgiu no campo pedagógico-educativo não como uma 

nova proposta pedagógica, mas como um desejo emergente entre os docentes que 

buscavam avançar sobre a hiperespecialização (GATTÁS; FUREGATO, 2007). Assim, 

uma primeira constatação que podemos inferir é que a edificação interdisciplinar 

reclama o engajamento de educadores na busca de soluções para os problemas 

relacionados ao ensino e à pesquisa educacional.   

O movimento em torno da interdisciplinaridade surge na Europa, de maneira 

especial na França e na Itália, em meados da década de 1960. Desde a década de 70, a 

necessidade de desfragmentação dos currículos escolares está sendo amplamente 

considerada na literatura acadêmica (SIQUEIRA, 2001). Esse autor indica que entre os 

anos 70 e 2000, foram publicados cerca de 150 trabalhos sobre essa temática no campo 

da educação básica. 

Sob o ponto de vista das políticas públicas e da legislação educativa, no final da 

década de 90 os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1998) aguçam tal 

perspectiva, tanto nos seus fundamentos teórico-metodológicos para todas as 

disciplinas, como ao indicar os temas transversais. Esses últimos funcionam como 

assuntos integradores dos conteúdos a serem tratados nas diversas disciplinas do 

currículo escolar. 

Tal perspectiva indica que, se considerarmos a escola como lócus dos processos 

de ensino e aprendizagem formais, várias relações podem intervir no processo de 

construção e organização do conhecimento. A interdisciplinaridade, por exemplo, pode 

funcionar como um elo de aproximação entre o sujeito e seu contexto sócio-histórico-

cultural, o que pode auxiliar os discentes na compreensão das complexas malhas que 

compõem o tecido cultural humano, possibilitando a aquisição de amplo significado e 
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sentido aos conteúdos da aprendizagem, permitindo uma formação mais crítica e 

reflexiva (THIESEN, 2008).  

No geral, esse tema tornou-se popular no campo das ciências da natureza. 

Fourez (1995) aponta alguns exemplos de abordagem interdisciplinar nos estudos de 

Física, Química e Biologia. Contudo, o autor alerta que, dependendo do seu enfoque, 

esse tipo de abordagem pode se manter “em uma perspectiva inteiramente tecnocrática, 

na medida em que as decisões dependeriam unicamente de negociações entre 

especialistas, sem deixar se desenvolver um debate mais amplo” (Ibid., p. 137).  

No que diz respeito à educação na referida área, alguns trabalhos buscam 

articular tal campo com o pensamento/prática interdisciplinar. Por exemplo, Encarnação 

(2008) afirma que essa articulação deve ocorrer através de um contínuo espaço 

pedagógico contextualizado, visando buscar a unidade na própria diversidade de 

conhecimentos. Isto só será possível se a educação científica avançar com relação ao 

ensino disciplinar conteudista, com a conexão entre os conteúdos científicos, tentando, 

assim, superar dialeticamente a visão restrita de mundo. 

Lavaqui e Batista (2007) trazem uma importante contribuição para o diálogo 

sobre o tema, mostrando que a interdisciplinaridade, como entendida na área da 

epistemologia da ciência, não se apresenta como viável de ser implementada na 

perspectiva educacional. Para justificar essa proposição, os autores afirmam que a 

concepção de disciplina escolar é dessemelhante da concepção de área científica, e “os 

objetivos da disciplina escolar também o são em relação às disciplinas científicas. Disso 

decorre a inadequação da simples transferência de referenciais teórico-metodológicos 

daquela para a fundamentação desta última” (op. cit., p. 417-8). 

Considerando a especificidade do processo educativo, como constructo social e 

humano, os supraditos autores sugerem que alfabetização científica e tecnológica pode 

servir como base para a edificação de uma perspectiva metodológica de construção de 

lócus interdisciplinares de racionalidade. Esses aspectos se destacam a partir da 

legislação nacional, como os PCN, e são reforçados em função da orientação 

construtivista presente em muitos espaços educativos. 

Fazenda (2008a) apresenta uma sistematização histórica das ideias que 

permeiam os estudos sobre a interdisciplinaridade. Uma forma de ver o tema é tratando-

o como um conjunto de disciplinas. Entretanto, alerta a autora, que ao pensar dessa 

forma estamos concebendo o currículo como uma grade, isto é, algo inflexível e fixo.  
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Outrossim, a autora mostra que, grosso modo, temos três formas básicas de 

perceber a interdisciplinaridade voltada à formação docente: como ordenação cientifica; 

como ordenação social; como saber ser. A primeira trata do processo de construção dos 

saberes interdisciplinares, tendo como base os conhecimentos científicos das atividades 

de formação de professores. Aqui, através do diálogo entre os campos disciplinares seria 

possível atingir a interdisciplinaridade “no momento em que obriga o professor a rever 

suas práticas e a redescobrir seus talentos, no momento em que ao movimento da 

disciplina seu próprio movimento for incorporado” (FAZENDA, 2008a, p. 18). Por 

outro lado, a forma de ordenação social tenta descobrir o desenvolvimento dos 

conhecimentos científicos de caráter interdisciplinar, considerando que os aludidos 

estão ligados às necessidades sociais, econômicas e políticas. Por sua vez, a forma de 

“saber ser” da interdisciplinaridade, a qual visa “explicita-se na inclusão da experiência 

docente em seu sentido, intencionalidade e funcionalidade diferenciando o contexto 

cientifico do profissional e do prático” (Ibid., p. 19). 

Adotamos como premissa de nossa tese de doutoramento essa terceira 

forma de perceber e de formar professores interdisciplinarmente, ou seja, 

entendemos que é apenas através da práxis que o educador pode chegar a trilhar o 

caminho da interdisciplinaridade. Assim, temos como ponto de partida que a 

interdisciplinaridade será vista como atitude de atrevimento e de permanente busca 

perante o saber, envolvendo o contexto do lócus de formação docente, seu histórico, sua 

cultura. Como explicita Ivani Fazenda (2002, p.18): 

[...] interdisciplinaridade é uma nova atitude diante da questão do 
conhecimento, de abertura à compreensão de aspectos ocultos do ato 
de aprender e dos aparentemente expressos, colocando-os em 
questão. [...] pauta-se numa ação em movimento. Pode-se perceber 
esse movimento em sua natureza ambígua, tendo como pressuposto a 
metamorfose, a incerteza. 

No que tange a esse tipo de abordagem na formação de professores, encontramos 

a barreira de que o “sistema educacional universitário tem seus projetos pedagógicos 

fragmentados, inspirados no modelo de divisão do saber representado pela disciplina” 

(GATTÁS; FUREGATO, 2007, p. 86). Como consequência, a estrutura dos centros de 

educação superior é permeada por departamentos isolados que não se comunicam uns 

com os outros, e a mesma situação incide com os professores, os quais não 

compartilham experiências, dificuldades e vivências. 

Para as práticas educativas interdisciplinares, cremos que mais importante que o 

produto é o processo vivido, onde reafirmamos a necessidade “de uma estrutura 
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dialética, não linear e não hierarquizada, onde o ato profissional de diferentes saberes 

construídos pelos professores não se reduzem apenas a saberes disciplinares” 

(FAZENDA, 2009, p. 29). 

Indo ao encontro desse pensamento, Moraes (2005) mostra que a formação 

docente de base interdisciplinar, feita através do auxílio teórico-metodológico da 

pedagogia de projetos, estimula a criatividade, coletividade, solidariedade, troca de 

informações e construção de saberes parceiros, colaborando para a construção da 

profissionalidade nos cursos de formação inicial de professores. 

Não obstante, destacamos que, no que diz respeito à formação profissional para 

e por meio da interdisciplinaridade  

[...] devem se manter indissociáveis dessas três dimensões, do 
sentido, da funcionalidade e da intencionalidade fenomenológica, a 
fim de se preservar de toda abordagem exclusivamente fundada na 
prática ou na teoria. Eis porque as diferentes perspectivas, que 
caracterizam a interdisciplinaridade em educação e que procedem de 
lógicas e de culturas distintas, devem ser preservadas, para evitar o 
nivelamento que uma internacionalização selvagem poderia conduzir 
(LENOIR, 2006, p. 17). 

Ressaltamos que nem tudo são flores na terra da interdisciplinaridade: existem 

inúmeras dificuldades para a sua implementação nos currículos e na formação humana. 

Thiesen (2008) alerta que ainda é incipiente o número de ações verdadeiramente 

interdisciplinares nas instituições de ensino formal. Dentre as várias razões para esse 

quadro, temos: o modelo disciplinar e descontextualizado da formação presente nas 

universidades; a lógica burocrática de atuação do poder público; a resistência dos 

educadores em relação ao tema; as exigências dos setores que primam por um saber 

utilitarista; da cobrança por resultados nas avaliações externas, que acabam por “fechar 

as portas” do edifício não-disciplinar; a falta de tempo para o preparo de atividades 

interdisciplinares por parte dos professores, os quais precisam cumprir uma longa carga 

horária de trabalho.  

Após essas considerações, retomamos nossa perspectiva de crítica marxista. 

Mesmo que alguns autores considerem que o tema político-educativo da não-

fragmentação do real e da superação da limitação disciplinar - seja pela multi, inter ou 

transdisciplinaridade - tenha ganhado força após a segunda metade do século XX 

(FAZENDA, 2008a; 2009; MORIN, 2002; NICOLESCU, 2000; SANTOS, 1995; 

SIQUEIRA, 2001), acreditamos em Frigoto (2008), quando o aludido releva que já 

havia em Marx e Engels uma preocupação em critica a fragmentação do mundo.  
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Tomando como base a vida concreta dos proletários e o estudo sobre a economia 

política, já encontrávamos na obra dos pais do materialismo histórico e dialético uma 

preocupação, ainda que embrionária, em superar a lógica disciplinar. No marxismo, o 

real é visto como totalidade, como “uma síntese de múltiplas determinações” (MARX, 

2008, p. 258), isto é, porta a crença de que o todo é mais que a soma das partes isoladas, 

resgatando a relação dialética entre todo e partes.  

Trazendo essa discussão para a educação, e abstraindo a teoria marxista para o 

ensino formal15, fica claro que a categoria marxiana de totalidade traz consigo uma 

proposta político-educativa de ir para além das disciplinas, como forma de superar16 

a fragmentação e construir as múltiplas determinações. 

Adotando a posição do marxismo, acreditamos que a interdisciplinaridade deve 

ser encarada como práxis político-pedagógica e contextualizada. Isso indica que ela não 

pode ser usada, como vemos em alguns casos, longe dos sujeitos históricos concretos, 

afastada da luta de classes (ou até mesmo negando-a), separada da estrutura capitalista e 

dos meios de produção, apartada do mundo cotidiano, longe do trabalho e despolitizada.  

Pelo contrário! Sem esses aspectos não pode haver educação verdadeiramente 

emancipatória. Tentar tecer uma teia educativa sem esses ligar os fios que compõem 

esses pontos é costurar um tecido vazio de significado, uma teia de vácuo. Nesse 

sentido, compreendemos que a filosofia marxiana pode contribuir para a discussão desse 

tema. Isso fica claro quando reconhecemos que os processos educativos dialeticamente 

constituídos nas e pelas relações sociais.  

Recorremos aos argumentos de Frigoto (2008, p. 45), ao apontar que a obra 

marxiana permite trazer a discussão educativa para dentro do “plano do movimento do 

real e não do movimento da razão (como determina o racionalismo e idealismo)”. Do 

ponto de vista da desigualdade que impera no globo, percebemos que a construção do 

saber e sua socialização (ou negação) para determinada classe não é apartada do 

conjunto de práticas que configuram os seres humanos num determinado tempo e 

espaço. Na verdade, é nelas que se encontra a sua efetiva materialidade histórica. 

Assim, acreditamos que refletir de uma forma interdisciplinar é compreender sua 

práxis, na ação pedagógica política e histórica. Trazendo os elementos da filosofia 

                                                 
15 Apesar de não terem escrito uma obra voltada exclusivamente para a educação, Marx e Engels possuem 
uma vasta publicação que se relaciona à temática. Um compêndio desses escritos está disponível na 
coletânea “Textos sobre educação e ensino” (MARX; ENGELS, 1992). 
16 O vocábulo “superar” aqui é empregado num sentido dialético, isto é, quando algo do devir passa a ser 
simultaneamente a negação de uma determinada realidade, a conservação de algum aspecto essencial que 
existe nessa realidade negada e a ascensão dela a um estágio superior. 
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marxista, a concepção dialética revolucionária “não separa em nenhum momento teoria 

(conhecimento) da prática (ação), do qual a teoria não deve ser tomada como um dogma 

irrefutável, mas deve orientar, servir de modelo para a ação” (COSTA, 2012, p. 23). 

Considerando a corrente de “saber-ser” da interdisciplinaridade (FAZENDA, 

2008a), aquela relacionada à ação docente e a formação do ser interdisciplinar, 

acreditamos que a interdisciplinaridade deve ser encarada como uma práxis que 

visa buscar a totalidade concreta dos fenômenos que circundam os atores/autores das 

instituições educativas. Isto decorre do fato de percebermos que a historicidade dos 

fatos sociais humanos consiste essencialmente na exploração da multiplicidade de 

determinações que os produzem. Sobretudo, interdisciplinaridade deve ser uma práxis 

transformadora.  

Assim sendo, denotamos que o processo de (re)construção e transmissão 

educativa dos saberes, como parte da superestrutura social, são relacionados a estrutura 

material. Dessa forma, ao estudar um determinado assunto, isto não significa que 

tenhamos que abandonar as múltiplas determinações que o constituem, pois assim, não 

perdemos o tecido da totalidade de que ele é parte indissociável. 

Em especial, no que tange a formação de professores, nos ligamos às ideias de 

Fazenda (2008a), ao propor que o aprendizado da docência se dê através da 

interdisciplinaridade, pois assim, seria possível que o professor, ao chegar na escola, 

trabalhe também de forma não-fragmentária. 

Essa é uma visão dialética e histórica, pois reconhecemos que no atual cenário 

dominado pelo capital, esse sistema de produção sociometabólico exige a fragmentação 

do saber como um instrumento necessário à sua reprodução. Por isso, enquanto o capital 

for a força dominante, a fragmentação do saber será também a forma dominante deste. 

Tomando como base os fundamentos do marxismo, acastelamos a ideia de que é 

somente através de “uma forma de sociabilidade comunista que se pode superar o 

caráter fragmentado do saber, pois um saber unitário deve ter na categoria da totalidade 

a sua categoria fundamental” (TONET, 2009, p.11). 

Após essas reflexões em torno da disciplinaridade e interdisciplinaridade, a 

seguir, iremos tratar da organização escolar em torno do processo educativo. Dito de 

uma forma mais precisa, discorreremos sobre a temática curricular e sua relação com a 

formação docente. Para tanto, iremos continuar na linha de pensamento do marxismo.  

Se por um lado, consideramos que as obras dos fundadores do materialismo 

histórico e dialético são extremamente relevantes para a educação, por outro lado, 
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compreendemos que carece nas obras dos referidos um foco mais pedagógico. Diante 

disso, acreditamos que é preciso ampliar as construções marxistas em torno de uma 

pedagogia crítica e radical. Por isso, a seguir, iremos nos aventurar na elaboração de 

uma nova visão curricular: o currículo como uma mandala. 
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CAPÍTULO 3 – CONSTRUINDO UMA MANDALA TEÓRICA: CURRÍ CULO & 

FORMAÇÃO DOCENTE 

 

Na literatura educacional, parece não existir uma única definição de currículo 

que contemple todas as ideias sobre as ações educativas (GOODSON, 1995; 

PACHECO, 2005; PARASKEVA, 2008; SILVA, 2006). Apesar da emergência do 

currículo como campo de estudos, ainda não há uma unanimidade sobre o que ele 

realmente significa. Macedo (2009, p. 13) diz que há uma “constatação de uma 

dificuldade marcante por parte dos trabalhadores em educação nocionar/conceituar o 

currículo, bem como perceber a sua dinâmica e implicação político-pedagógica”. 

Sobre a origem do termo “currículo”, Pacheco (2005) afirma que ele é 

proveniente do latim currere, que quer dizer: caminho, jornada, percurso a seguir. 

Assim, esse termo agrupa dois pensamentos: sequência ordenada e conjunto de 

atividades de estudo.  

Outrossim, o plural de currículo é curricula, que significa “carreira”. O uso do 

lexema curricle aparece na língua inglesa em 1682, mas como representativo de 

“cursinho”. Nessa mesma língua, desde o ano de 1824, passa a se usar o vocábulo 

curriculum com o sentido de curso de formação ou “estudos universitários trazidos 

também pela palavra course. Somente no século XX a palavra curriculum migra da 

Europa para os Estados Unidos” (MACEDO, 2009, p. 22-3). 

É importante explicar que, mesmo antes de se definir o currículo como tal, ele já 

fazia parte dos processos educativos, pois representa os conteúdos escolhidos para um 

determinado fim formativo. Ele não precisa estar explicitado num documento formal; 

ele apenas existe. Muitos autores apoiam esse ponto de vista (GALLO, 2004; 

GOODSON, 1995; PACHECO, 2005; SILVA, 2006). Por exemplo, na antiguidade 

ocidental clássica, mais especificamente na civilização Grega, predominava a Paidéia, 

isto é, um conjunto de práticas educativas que visavam à formação humanística, a 

socialização, a ética e a estética. Esse currículo representava a aspiração do povo grego 

ideia de formação integral, noção esta que se afasta do conceito de adestramento 

(EDIGER, 1997). Cabe denotar que a Paidéia era voltada aos cidadãos gregos: homens, 

nascidos em território grego e livres. Isso implicava na separação educativa das 
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mulheres (educadas para serem mães) e dos escravos (que não eram educados, e sim 

treinados para o trabalho). 

Já na idade média, os empreendimentos curriculares se encontram organizados 

nas chamadas artes liberais: o trivium (Gramática, Retórica e Dialética) e o quadrivium 

(Aritmética, Geometria, Música e Astronomia) (PEINADO, 2002). Num contexto 

dominado pelo teocentrismo e pelo poderio da Igreja Católica Apostólica Romana, o 

currículo das artes liberais permitia a formação do cristão, especialmente, porque 

consentia uma melhor interpretação das escrituras sagradas. 

Retomando a discussão sobre a etimologia do currículo, Goodson (1995) indica 

que esse termo representa os conteúdos apresentados para o estudo. Nesse sentido de 

“prescrição”, o poder de se definir uma realidade formativa é posto firmemente nas 

mãos daqueles que elaboram e definem o currículo. O autor indica que a relação entre 

“currículo e prescrição foi, pois, forjado desde muito cedo, e, com o passar do tempo, 

sobreviveu e fortaleceu-se” (op. cit., p. 31). Assim, cabia aos professores, colaboradores 

e funcionários das instituições de ensino apenas o papel de seguir e aplicar esse 

currículo.  

Goodson (1995) acredita que existe uma relação entre o currículo prescritivo e a 

obediência (ordem, disciplina). Em especial, isso se torna mais recorrente no século 

XVII, quando o sentido de disciplina foi absorvido pelo currículo através da prática 

educacional calvinista, como perspectiva formativa dos jovens. Diante de tal ponto de 

vista, percebemos que existe uma relação ente saber e controle no currículo. O indicado 

autor afirma que tal articulação funciona em dois níveis: 

Em primeiro lugar, existe o contexto social em que o conhecimento é 
concebido e produzido. Em segundo lugar, existe a forma em que 
este mesmo conhecimento é ‘traduzido’ para uso em ambiente 
educacional particular [...]. O contexto social da formulação do 
currículo leva em consideração ambos os níveis (Ibid., p. 32). 

Segundo Paraskeva (2002) é possível falar do currículo como sendo um campo 

edificador de um determinado projeto de identidade sociocultural, o qual deverá sempre 

ser resultado de um processo deliberativo, devidamente contextualizado num marco 

mais amplo de cada sociedade. Destarte, notamos que as reflexões sobre o currículo 

incorporam, com maior ou menor ênfase, discussões sobre os conhecimentos escolares, 

sobre os procedimentos e as relações sociais que moldam o quadro em que os 

conhecimentos se ensinam e se aprendem, sobre as mutações que desejamos efetuar nos 

aprendizes. Igualmente, discussões sobre conhecimento, verdade, poder e identidade 

também marcam, firmemente, as discussões sobre questões curriculares. 
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3.1. (In)Definições sobre o currículo 

 

O surgimento do campo curricular como área de estudo está muito ligado aos 

processos de formação de uma gama de especialistas, a formação de disciplinas ligadas 

à temática em departamentos e cursos universitários, bem como o advento de periódicos 

específicos para o campo e a instauração de setores específicos em muitas instâncias 

administrativas (MACEDO, 2009).   

O início dos estudos e das pesquisas sobre o currículo, como objeto específico, 

data do ano de 1918 nos Estados Unidos. Segundo Silva (2007), o marco inicial é a 

publicação do livro “The Curriculum” de John Franklin Bobbitt. Esse livro é inspirado 

na teoria da administração, nos modelos de racionalização da industrialização americana 

e na busca por máxima eficiência. Macedo (2009) afirma que a visão bobbittiana queria 

ver o currículo ser concebido e praticado da mesma forma como se organiza a fábrica de 

automóveis de Ford, orientadas pelos ideais da administração cientifica projetada por 

Frederick Taylor.  

Nesta perspectiva, o currículo é uma especificação concisa das metas, 

procedimentos e métodos para a objetivação das metas que possam ser mensuradas. 

Assim, o currículo para Bobbitt é visto como um conjunto de temas a serem trabalhados 

na escola, e ficou conhecido como teoria tradicional de currículo. Ela é caracterizada 

por essa minúcia em precisar os objetivos e obter, através das ações meticulosamente 

conhecidas e fragmentadas, a eficácia. Essa forma sistemática foi o método escolhido 

por grande parte das instituições de ensino da época, bem como abriu caminho para a 

aceitação do campo curricular pela academia. Assim, o currículo passou a ser 

compreendido como uma máquina que precisa ser operada de forma administrativa. 

Aqui, vemos a forte influência da epistemologia do materialismo mecanicista, exposta 

no Capítulo 2 dessa tese, desde a neutralidade proposta por Bacon, passando pela 

fragmentação de Descartes, até a matematização do mundo sugerida por Galileu.  

Seguindo a lógica de Bobbitt, seu principal discípulo foi Ralph Tyler, o qual deu 

continuidade à obra curricular sob a ótica bobbittiana (MACEDO, 2009). Ele publica no 

ano de 1947, em parceria com Virgel Herrick, o livro “Toward improved Curriculm 

Theory”.  

Souza (1993) afirma que o marco formal dos estudos sobre o currículo no Brasil 

é a publicação do livro “Introdução ao Estudo da Escola Primária”, de autoria de 

Crisântemo Roberto Moreira no ano de 1955. Ainda década mencionada, o Instituto 
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Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) “empreendeu outras iniciativas 

na área como cursos e estudos específicos; principalmente, através do Centro Brasileiro 

de Pesquisas Educacionais e dos Centros Regionais, criados a partir de 1955” (op. cit., 

p. 117). Na década seguinte, a autora destaca a participação do Programa de Assistência 

Brasileiro-Americana ao Ensino Elementar (PABAEE), formalizado num acordo 

assinado em 1956, o qual exerceu expressiva influência no desenvolvimento do 

currículo brasileiro. Ainda nos anos 60, o desenvolvimento dos estudos curriculares em 

nosso país foi marcado pela “introdução da disciplina Currículos e Programas nos 

cursos de Pedagogia, após a Reforma Universitária (Lei 5.540/1968)” (op. cit., p. 118). 

Nesse período, o currículo instalou-se como um campo do no interior das faculdades e 

universidades, tornando-se campo de ensino e pesquisa. 

Já nos anos 70, o termo currículo passou a ser referendado pela Lei 5.692 de 

1971 (BRASIL, 1971). Não obstante, esse período pode ser caracterizado pela forte 

influência estadunidense no campo do currículo com características tecnicistas. Souza 

(1993, p. 18) destaca que várias obras foram traduzidas, como por exemplo, “Currículo 

Moderno: um planejamento dinâmico das avançadas técnicas de ensino (1970), de 

Robert S. Fleming; Princípios Básicos de Currículo e Ensino, de Ralph Tyler (1974)” 

(grifo da autora). Em relação a este último livro, é importante destacar a sua enorme 

difusão no País nas décadas de 70 e 80, pois o livro chegou a ter nove edições, 

conforme notifica a supracitada autora. Nessa época, inclusive, o campo vira destaque 

com a criação do Grupo de Trabalho de Currículo, vinculado à ANPED (Associação 

Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação), por volta de 1980, os estudiosos 

do currículo começaram a trocar suas ideias e, daí em diante, o tema passou a ser de 

interesse nos encontros educacionais.  

Desde essa época, a palavra currículo está associada a distintas concepções, que 

derivam dos diversos modos de como a educação é concebida historicamente, 

incluindo-se as influências teóricas que a afetam e se fazem hegemônicas em um dado 

momento e em uma dada sociedade. Assim, os diferentes fatores socioeconômicos, 

políticos e culturais contribuem para que currículo venha a ser entendido nas suas mais 

diversas arestas, como por exemplo: 

(a) os conteúdos a serem ensinados e aprendidos; 
(b) as experiências de aprendizagem escolares a serem vividas pelos 
alunos; 
(c) os planos pedagógicos elaborados por professores, escolas e 
sistemas educacionais; 
(d) os objetivos a serem alcançados por meio do processo de ensino; 
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(e) os processos de avaliação que terminam por influir nos conteúdos 
e nos procedimentos selecionados nos diferentes graus da 
escolarização (MOREIRA; CANDAU, 2007, p. 16-17). 

Diante dessa gama avassaladora de possibilidades que os estudos sobre o 

currículo apresentam é uma colossal empreita gerar definições sobre o mencionado. 

Assim, buscamos, a seguir, trilhar os caminhos do currículo, marchando em torno de 

algumas demarcações encontradas na literatura educacional. 

Iniciamos, por uma definição marcada pelo caráter de racionalidade técnica, 

ligado aos modelos administrativos fordistas, os quais buscam neutralidade, eficiência e 

abrangência. Assim, recorremos à definição proposta por John Kerr (1968, apud 

KELLY, 1981, p. 4), o qual afirma que currículo é “toda a aprendizagem planejada e 

guiada pela escola, seja ela ministrada em grupos ou individualmente, dentro ou fora da 

escola”.  

Notamos que as palavras acima nos remetem a busca por uma neutralidade 

ilusória, gerando uma definição limitada. Isso porque todo ato pedagógico é político 

(FREIRE, 2005). Nessa perspectiva, Veiga (2007, p. 14) delimita o conceito de político-

pedagógico: “polit é um anteposto do termo grego polis, o qual significa “cidade”, posto 

que envolve uma comunidade de indivíduos; e pedagógico, dado que sua etimologia se 

vincula ao sentido de “condução da criança” (grifo da autora).  

Em consonância com a autora, apelamos à conotação política da educação, 

expressa acima, uma vez que estamos visando a uma pedagogia crítica, de base 

marxista, uma educação mais política e com preocupações escolares e sociais. Como 

consequência direta desta concepção, é importante construir uma definição de currículo 

comprometida com as múltiplas necessidades sociais e culturais da população menos 

favorecida. 

A perspectiva que prega a neutralidade, a inocência e o desinteresse no 

currículo, está associada ao que Silva (2006, 2007) chama de Teoria Tradicional.  Nessa 

corrente teórico-epistemológica, nos moldes projetados por Bobbitt e Tyler, os modelos 

educativos não estavam interessados em questionar o arranjo político-educativo que 

existia na sociedade, nas formas hegemônicas de conhecimento, tampouco a estrutura 

social dominante. Pelo contrário, vai tomar como referência a cultura predominante e o 

status quo social, colocando em foco o saber-fazer técnico no currículo, em detrimento 

do caráter crítico e reflexivo. 
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Uma outra definição que podemos trazer para essa discussão é a proposta por 

Gallo (2004, p.38). Diante das interpretações polissêmicas sobre o lexema currículo, o 

autor afirma que currículo é “conjunto de conteúdos previstos para serem ensinados, 

organizados/estruturados segundo uma lógica determinada”. 

Analisando cautelosamente a proposição de Gallo, percebemos que o autor 

relaciona o currículo apenas a um conjunto de matérias, o que provoca uma definição 

também restrita. O currículo inclui não apenas conteúdos, mas também relações, 

construções e desconstruções identitárias, regras implícitas, culturas, entre outros.  

Macedo (2009, p. 25) traz como explicação para o lexema currículo a ideia de 

que ele é “o principal artefato de concepção e atualização das formações e seus 

interesses socioeducacionais”.  

Outrossim, relembramos as palavras de Moreira e Candau (2007), as quais 

cremos que podem contribuir para ampliar as percepções em torno da discussão 

curricular. Para esses autores o currículo compreende: 

[...] as experiências escolares que se desdobram em torno do 
conhecimento, em meio a relações sociais, e que contribuem para a 
construção das identidades de nossos/as estudantes. Currículo associa-
se, assim, ao conjunto de esforços pedagógicos desenvolvidos com 
intenções educativas (MOREIRA; CANDAU, 2007, p. 17). 

Na definição proposta pelos autores acima, o currículo aparece como um 

aglomerado de escolhas pedagógicas formativas. Por esse motivo, eles empregam essa 

palavra para qualquer espaço educativo organizado para afetar e educar pessoas, o que 

explica o uso de expressões como o currículo da mídia, o currículo da prisão, etc. Aqui, 

o campo curricular é visto de forma ampla, indo da representação escrita até a ação de 

docentes e discentes.   

Por sua vez, Paraskeva (2008) distingue três perspectivas para os currículos: o 

currículo como texto, como discurso e como prática regulada de poder. O primeiro 

representa a formalização do currículo, sendo que o autor indica que o mencionado 

representa “un conjunto de opciones y selecciones realizadas en el interior de la propia 

cultura, tratando de contribuir a la sedimentación y perpetuación de un determinado 

patrimonio cultural” (p. 82). Desse modo, os currículos revelam um conjunto de 

representações edificadas sobre uma base de conflitos, contradições, compromissos, 

negociações e (des)construídas através de seus agentes principais: professores e alunos. 

Dito de outra forma, o currículo e as políticas públicas a ele relacionadas são produtos 

de um complicado processo de diversificadas codificações e descodificações, de 
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interpretações e reinterpretações, os quais remetem a uma pluralidade de significados e 

significantes. 

A segunda perspectiva tenta articular texto e contexto, indicando que é 

importante investigar de que modo se “construyen y cómo, a través de los discursos 

[plurales] que transmiten, consiguen ejercer el poder mediante la producción de la 

‘verdad’ y del ‘conocimiento’ ” (op. cit., p. 85). Isto é, tal ponto de vista denota que os 

currículos portam em seus discursos termos que são aceitos como relevantes para um 

determinado grupo, o qual possui poder suficiente para legitimar sua escolha. Sendo 

assim, percebe-se que existe uma diversidade de discursos relacionados com a 

naturalização de seus discursos. 

Por fim, a terceira, chamada por Paraskeva (2008, p. 90) de currículo como 

prática regulada de poder, ou seja, “en el fondo, una práctica regulada de 

significaciones, una práctica discursiva asentada en un texto específico”. Seguindo essa 

terceira perspectiva, existe uma clara relação entre as políticas e as práticas curriculares 

que se cruzam a um sistema centralizado de poder, no qual as autoridades do governo 

são amplas (ou em alguns casos, mais limitadas) e onde as escolas se constituem nesse 

processo de consolidação de estado (ou apenas do mercado capitalista). 

Seguindo as diversas perspectivas denotativas do que seria o “currículo”, 

trazemos a obra de Lima (2006), na qual a autora afirma que o currículo possui 

inúmeras possibilidades de viagens, de deslocamentos, escorregões, onde ele escorrega 

e se firma. Ele está envolto numa trama que não se fecha, pois produz e é produzido 

numa rede de múltiplos significados. Nas palavras da pesquisadora: 

O currículo é plural. Múltiplos fatores participam do jogo de sua 
prática cotidiana. Historicamente constituído, o currículo produz e é 
produzido pelos sentidos que dele emanam. A sua elaboração ou a 
institucionalização de uma reforma já comporta, em si, elementos 
capazes de promover inúmeras ações, uma vez que mobilizam 
discussão e posicionamentos (Ibid., p. 240). 

Para finalizar esse quadro de definições, destacamos a contribuição de Moreira 

(1997) sobre o currículo, ou melhor, “currículos”. Para o autor, não existe uma visão 

única sobre o currículo. Assim, Moreira destaca uma visão de currículo que privilegia a 

construção de identidades e subjetividades. Desta feita, o autor destaca que o vocábulo 

“currículo” inclui: 

Planos e propostas (currículo formal), o que de fato acontece nas 
escolas e nas salas de aula (currículo em ação), bem como as regras e 
as normas não explicitadas que governam as relações que se 
estabelecem nas salas de aula (currículo oculto) (op. cit., p. 15). 
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Aliado a essa perspectiva, Goodson (1995) traz uma importante reflexão sobre a 

formulação dos currículos. Para o autor, já existe algo antes do currículo ser 

materializado nos documentos formais, como ideias, contextos, histórias, estórias, lutas 

de poder, etc. Para esse conjunto de anterioridades, Goodson dá o nome de currículo 

pré-ativo. Isso é relevante para nossa discussão, pois “ficamos vinculados a formas 

prévias de reprodução, mesmo quando nos tornamos criadores de novas formas” (Ibid., 

p. 18). 

Junto com esse último, o autor referenda a existência de um currículo escrito 

(formal, nos dizeres de Moreira), o qual é um testemunho visível de uma visão de 

mundo que foi eleita legitimar um determinado tipo de escolarização. Ele promulga e 

justifica determinadas intenções básicas de formação humana, e tomam corpo à medida 

que são operacionalizadas nas instituições de ensino.  

Outra abordagem teórica sobre os currículos pode ser encontrada na obra de 

Goodlad (1979). O referido pesquisador apresenta três instâncias de tomada de decisão 

nos currículos, a saber: o societal, o institucional e o instrucional. O primeiro representa 

as agências e instituições distantes no tempo e no espaço do aluno individual. Em se 

tratando da formação docente em espaços forais no Brasil, ganham destaque, por 

exemplo, o Conselho Nacional de Educação (CNE), órgão filiado ao Ministérios da 

Educação (MEC), além das agências financiadoras (Banco Mundial, CAPES, CNPq, 

etc.). 

O segundo nível de decisão, chamado de institucional, constitui-se do corpo 

docente. O autor exemplifica que, quando os professores participam de reuniões sobre o 

currículo nos conselhos de escola/universidade, eles podem decidir manter ou alterar as 

sistemáticas curriculares, tornando-se, assim, autores ativos do currículo. 

O nível instrucional é composto pelos professores que decidem em sala de aula o 

que ensinar e o que não ensinar, e pelos alunos, que, individual ou coletivamente, 

decidem o que aprender. 

É importante destacar que Goodlad (1979) também comenta a existência de um 

nível de currículo mais subjetivo, denominado de currículo experienciado. Esse último 

pode ser compreendido como aquilo que os discentes pensam sobre o desenvolvimento 

curricular. Esse nível está diretamente ligado ao que realmente ocorre no cotidiano 

escolar, no chão da sala de aula. Ele só pode ser identificado através de questionários, 

entrevistas e observação de alunos. 
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De uma forma muito próxima aos conceitos de currículo em ação (MOREIRA, 

1997) e currículo experienciado (GOODLAD, 1979), Sacristán (2000) traz à tona o 

currículo realizado. Trata-se de algo realizado a partir de uma prática e que, 

consequentemente, gera uma interação professor/aluno que produzem efeitos complexos 

e diversos nesses atores sociais, como, por exemplo, no estado: cognitivo, afetivo, 

social, moral, etc. Essas implicações podem refletir de maneira imediata ou em longo 

prazo. 

É cabível destacar que essas definições não esgotam todas as possibilidades que 

os estudos curriculares trazem para a educação. Todavia, perante essas diversas 

percepções sobre o currículo, nos parágrafos que se seguem, iremos fazer um 

levantamento acerca dos estudos sobre as teorias de currículo. 

Desde a década de 70 o currículo deixou de ser considerado como uma listagem 

de matérias e disciplinas, e passou a ser visto como um artefato sociocultural. O 

currículo passa a ser colocado na moldura mais ampla de suas determinações sociais, 

como um terreno de produção e de política cultural, no qual os elementos existentes 

funcionam como base para uma nova criação e recriação.  

Segundo Silva (2006), existem quatro visões concorrentes de teorias 

curriculares, resumidas a seguir: 

1) A tradicional, humanista, baseada numa concepção conservadora da 
cultura (fixa, estável, herdada) e do conhecimento (como fato, como 
informação), uma visão que, por sua vez, se baseia numa perspectiva 
conservadora da função social e cultural da escola e da educação; 2) a 
tecnicista, em muitos aspectos similar à tradicional, mas enfatizando 
as dimensões instrumentais, utilitárias e econômicas da educação; 3) a 
crítica, de orientação neomarxista, baseada numa análise da escola e 
da educação como instituições voltadas para a reprodução das 
estruturas de classe da sociedade capitalista: o currículo reflete e 
reproduz esta estrutura; 4) pós-estruturalista, que retoma e reformula 
algumas das análises da tradição crítica neomarxista, enfatizando o 
currículo como prática cultural e como prática de significação (p. 12). 

Diante de tal gama de possibilidades teóricas, é importante esclarecer alguns 

aspectos que fundamentam tais correntes. Consideramos que já comentamos, em 

parágrafos anteriores as ideias das perspectivas tradicional, como a bobbittiana, e sobre 

a tecnicista, exemplificada pela doutrina tyleriana. A seguir, iremos discorrer sobre as 

teorias críticas (TC) e pós-críticas de currículo.  

Partindo inicialmente do referencial da TC, o currículo passa a ser analisado 

dentro de um ponto de vista crítico, como sendo um espaço de contestação, resistência e 

transgressão (SILVA, 2007). Nesta perspectiva, currículo não é apenas um conjunto de 
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planos a serem objetivados, mas é antes de tudo um processo ativo onde o planejar, o 

agir e o avaliar estão reciprocamente integrados (SACRISTÁN, 2000). 

O início da crítica neomarxista às teorias tradicionais do currículo, bem como ao 

papel ideológico do currículo estão fortemente identificados com as ideias de autores 

como, por exemplo, Althusser, Bourdieu, Giroux, Michael Apple, Michael Young que 

tomaram como foco a problemática educacional, o currículo, e as relações entre poder e 

educação (SILVA, 2007). Apesar de não se ter uma uniformidade dentre as concepções 

e os trabalhos desses autores, eles ficaram conhecidos como os formuladores da Teoria 

Crítica (TC) de currículo, pois apresentam em comum esta crítica ao tradicionalismo 

curricular. 

Esses autores, em especial Apple (1982), Bourdieu e Passeron (1982) e Giroux 

(1986), apropriam-se dos elementos centrais da crítica marxista sobre a dinâmica da 

sociedade capitalista. A organização da economia na sociedade capitalista afeta tudo 

aquilo que ocorre nos demais campos sociais, incluindo-se a educação e a cultura. A 

sociedade capitalista gira em torno da dominação de classe; dominação essa que segrega 

os detentores do controle da propriedade, daqueles que possuem apenas sua força de 

trabalho. 

Na TC do currículo existe uma conexão entre a forma como a economia está 

constituída e a forma como o currículo está organizado. Em vista disso, as atividades 

escolares devem ser entendidas, não apenas em termos dos padrões de interação social 

que prevalecem nas salas de aula, mas sim em termos do padrão mais amplo da relação 

socioeconômica na estrutura social da qual a própria escola faz parte (APPLE, 1982). 

Para a TC não seria suficiente postular uma relação estrutural entre as estruturas 

econômicas e, por outro lado, a educação e os currículos (oficial e oculto). Esse vínculo 

seria mediado pela ação dos seres humanos. Dessa forma, aquilo que ocorre na 

educação não pode ser simplesmente deduzido do funcionamento da economia. O 

campo cultural não é um simples reflexo da economia, mas sim, tem a sua dinâmica 

própria. 

Contudo, o currículo é materializado através de regras implícitas, ou seja, 

através do currículo oculto. Por exemplo, a seleção dos conteúdos culturais e atividades 

curriculares passa pelo crivo dos grupos/classes que dominam aquela instância, no 

nosso caso, a universidade. 

Dessa forma, para a efetivação da hegemonia cultural, é preciso que todos e 

todas "aprendam" os valores da classe dominante. Porém, esses valores não aparecem 
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de uma forma explícita, mas sim de uma forma tácita. Assim, boa parte da discussão 

acerca do papel social da escolarização centra-se no chamado currículo oculto, que 

engloba a padronização velada dos ambientes educacionais, de valores normativos, 

morais, culturais, bem como a adequação ao sistema econômico capitalista (APPLE, 

1982).  

Para Apple, foi construído dentro da estrutura de educação formal, um núcleo de 

significados fundados no senso comum, que prega o consenso normativo e o ajuste ao 

sistema econômico e cultural dominante. Esse sistema suscita regularidades 

comportamentais nas instituições, edificando um conjunto ideológico de regras do senso 

comum para a seleção do currículo e “para organizar a experiência escolar com base na 

eficiência, na adequação ao sistema econômico e nas exigências burocráticas” (Ibid., p. 

78). 

A explicitação do implícito, ou seja, a percepção da existência do currículo 

oculto, é imprescindível para compreendermos as relações de poder, resistência e 

identidades na educação (GIROUX, 1986; SILVA, 2007). Sobre esse aspecto, comenta 

Kelly (1981, p. 04):  

[...] alguns educadores falam sobre o “currículo oculto” pelo que 
entendem aquelas coisas que os alunos aprendem na escola por causa 
do modo pelo qual o trabalho da escola é planejado e organizado, mas 
que não são em si mesmas claramente incluídas no planejamento e 
nem estão na consciência dos responsáveis pela escola. Os papéis 
sociais, por exemplo, são, ao que se diz, aprendidos desse modo, da 
mesma forma que os papéis sexuais e as atitudes com relação a muitos 
outros aspectos da vida. Implícitas em todo o conjunto de disposições 
estão as atitudes e os valores daqueles que as criam, sendo esses 
valores comunicados aos alunos de um modo acidental e talvez 
sinistro. 

Ao falar sobre as teorias curriculares, trazemos a contribuição de Paulo Freire. 

Como bem explicou Silva (2007), Freire não teorizou especificamente sobre o currículo, 

contudo é perfeitamente possível encontrar referências a esse tema na literatura 

freireana. Destarte, a partir dos elementos de sua obra, e da convivência com Freire, 

vários autores da área desenvolveram suas teorias curriculares, como por exemplo, 

Henry Giroux (1986, 1997, 2002), Peter Mc Laren (2001, 1992, 1997) e Michael Apple 

(1982, 1996). 

Freire (2005, p. 35) critica veementemente o que denominou de educação 

bancária, isto é, o tipo de educação onde “o educador aparece como seu indiscutível 

agente, como o seu real sujeito, cuja tarefa indeclinável é ‘encher’ os educandos dos 

conteúdos de sua narração”. Dito de outra forma, o professor executa uma série de ações 
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descontextualizadas, nas quais os conteúdos curriculares são apartados do mundo 

concreto dos alunos, o que gera um ensino vazio de significado. Outra característica da 

educação bancária é a ênfase na memorização dos termos escolares, pois, nessa visão, 

“quanto mais vá 'enchendo' os recipientes com seus 'depósitos, tanto melhor educador 

será. Quanto mais se deixem docilmente 'encher', tanto melhores educandos serão” (op. 

cit., p. 36). 

Aliada a essas características, Freire (2005, p. 37) denuncia que o bancarismo 

educacional é dominado por uma postura opressiva para com os alunos, o que gera a 

amputação traumática de sua curiosidade epistêmica. Nessa visão, os educandos “[...] ao 

receberem o mundo que neles entra, já são seres passivos, cabe à educação apassivá-los 

mais ainda e adaptá-los ao mundo. Quanto mais adaptados, para a concepção ‘bancária’, 

tanto mais ‘educados’, porque adequados ao mundo”. 

A concepção bancária da educação assinala a ação do educador em dois 

momentos: no primeiro, ele adquire os conhecimentos (numa biblioteca, centros de 

formação, etc.); no segundo, em frente aos educandos ele passa a narrar o saldo de suas 

pesquisas, cabendo aos alunos apenas memorizar o que ouviram. Assim, não há 

construção de conhecimento, pois os educandos não são chamados a compartilhar 

saberes, apenas memorizam mecanicamente, recebem os “depósitos bancários” de 

conteúdos. Não obstante, essa educação se dá de forma vertical, antidialógica, acrítica, 

apolítica e passiva. 

Numa visão oposta a essa educação bancária, Paulo Freire acredita que a 

educação deve ser dialógica. Essa perspectiva é baseada em quatro pilares centrais: a 

co-laboração, a união, a organização e a síntese cultural. Assim, trazendo esse 

embasamento libertador para o currículo, um currículo dialógico possui um ensino que 

acontece através diálogo e da problematização coletiva dos saberes contextualizados a 

partir da vivência dos educandos. Nesse ponto de vista o conteúdo programático da 

educação não é uma doação ou uma imposição, – como era na educação bancária, a qual 

perfazia um conjunto de ideias a serem depositadas nos educandos – e sim a restituição 

sistematizada aos oprimidos daqueles saberes que esses entregaram, de feitio 

desestruturado, ao educador. 

Após essas considerações sobre as TC, nosso caminhar pelo currículo entra nas 

relvas da chamada linha pós-modernista (SILVA, 2006), caracterizada pela ironia, 

complexidade, dúvida e preponderância das micronarrativas (foco local, ao invés de 
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macroestrutural). O próprio autor afirma que o pós-modernismo é conceito amplo e de 

definição pouco precisa. Grosso modo, seus adeptos tratam da relação entre sujeito e 

seu enquadramento na Modernidade, a qual está dominada pelos ideais racionalistas, 

mercantilistas e cientificistas. Assim, o pós-modernismo pretende dar uma resposta 

filosófica ao estado daquilo que se intitula científico. 

Coligadas ao pós-modernismo ganham destaque as perspectivas curriculares 

pós-estruturalistas, isto é, uma proposição teórica que coloca como foco um processo de 

representação contínua sobre o mundo (DOLL-JR, 1997). Nessa visão, a rigidez 

atribuída ao estruturalismo e as teorias da economia política adquire caráter de fluidez e 

incerteza (NASCIMENTO; PONOSSIAN, 2011). No pós-estruturalismo se radicaliza o 

conceito de diferença, o qual se estende ao alcance deste conceito a ponto de parecer 

não existir diferença. Destarte, nesses paradigmas o sujeito é uma ficção, ou seja, ele 

não passa de uma invenção social e histórica. Nessa corrente, não existe sujeito, a não 

ser como simples resultado do processo de produção da cultura social. Nele, não se 

pode falar de sistematização; o pós-estruturalismo rejeita qualquer sistematização. Ele 

vê o processo de significação basicamente como indeterminado e instável, enfatizando a 

indeterminação e a incerteza. O significado não é pré-existente porque é cultural e 

socialmente produzido, onde é importante desvelar o papel das relações de poder na sua 

produção.  

Para as perspectivas pós-modernas, as imagens instantâneas são impressões e 

conformações sobre o mundo, isto é, as formas que o mundo sociocultural nos 

apresenta, estão marcadas pela falta de neutralidade. Dito de outra forma: é a maneira 

que olhamos para os fenômenos que, de certa maneira, os institui.  

Nesse sentido, a educação pode ser vista de maneiras bem mais sutis do que a 

crítica tradicional nos ensinou a ver. Ela nos ensinou a ver a educação como um estrado 

no qual se dá o embate entre opressores e oprimidos. Já na visão pós-moderna, o 

currículo “está sempre na tensão entre a ordenação prevista e as ramificações 

expandidas” (AMORIM, 2004, p. 87). 

Na linha pós-modernista seguiu-se um espírito de franca liberalidade intelectual, 

parecendo que todos os paradigmas e formas de abordagem do passado estavam 

disponíveis e eram passíveis de legitimação pela academia. Os termos pós-modernismo 

e pós-estruturalismo soavam como a solução de todos os dilemas teóricos no campo 

curricular.  



87 
 

Contudo, como ocorre em muitas outras áreas das ciências humanas, as teorias 

pós-críticas também sofrem ataques ideológicos de seus opositores. Por exemplo, Mc 

Laren (2001) ressalta que, apesar de reconhecer que as teorias pós-modernas têm 

auxiliado educadores a compreender como a formação de identidades é construída 

dentro das várias formações sociais e institucionais na sociedade capitalista, por outro 

lado elas situam o poder no discurso, na representação e nos símbolos, e não nas 

relações sociais concretas. As questões da mediação metabólica entre ser humano e 

natureza, e entre os próprios seres humanos, têm sido substituídas pelas da 

representação.  

Nas palavras do autor: 

Contradições entre trabalho e capital são substituídas pela 
problemática das epistemologias conflitantes. O problema em 
compreender os discursos como epistemologias de opressão é que, 
muito frequentemente, eles são despidos de sua especificidade 
histórica pelos teóricos burgueses/pós-modernos – o que é de singular 
importância para o educador crítico não é a ligação formal desses 
discursos ao eurocentrismo, mas o modo como eles têm sido usados 
pelos capitalistas para explorar o mundo objetivo (e não o universo 
léxico) das classes trabalhadoras (MC LAREN, 2001, p. 10). 

Michael Apple é outro autor que endossa a lista de críticos ao pós-modernismo.  

Em um de seus textos (Idem, 1996, p. 189), o autor afirma que essas doutrinas pós-

estruturalistas têm dado “pouca ênfase à economia política de qual conhecimento é 

considerado como sendo de alto status nesta sociedade”. Ele indica que os desvios da 

tradição marxista e neomarxista em educação geram espaço para a perda de um 

importante ponto produzido por essa perspectiva: a relação entre a totalidade. 

Apple acredita que a redução do mundo concreto ao nível discurso, proposto por 

algumas teorias pós-modernas, gera uma distorção na luta política, criando uma 

possibilidade de desmobilização. Concordamos com o autor ao enfatizar que: 

Com o crescimento da literatura pós-moderna e pós-estruturalista nos 
estudos culturais e educacionais críticos, entretanto, tendemos a nos 
afastar muito apressadamente de tradições que continuam a ser 
repletas de vitalidade e a fornecer insights essenciais sobre a natureza 
do currículo e da pedagogia que dominam as escolas em todos os 
níveis. Assim, por exemplo, o simples fato de que a classe não 
explica tudo não pode ser usado como uma escusa para negar seu 
poder. [...] O mesmo deve ser dito a respeito da economia. O 
capitalismo pode estar sendo transformado, mas ele ainda existe 
como uma maciça força estruturadora. Muitas pessoas podem não 
pensar e agir de acordo com as formas preditas por teorias 
essencializadoras de classe, mas isto não significa que as divisões 
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raciais, sexuais e de classe do trabalho remunerado e do trabalhão 
não-remunerado tenham desaparecido (APPLE, 1996, p. 190-1) 

Entre a euforia e a perplexidade pós-moderna, assiste-se ao suposto colapso dos 

esquemas teóricos e explicativos das TC, cuja inspiração centra-se no marxismo. 

Entretanto, discordamos dessa percepção, pois acreditamos que essa visão pós-moderna 

é algo que metaforicamente podemos comparar ao inebriante perfume17 da obra do 

escrito alemão Patrick Süskind, cujo odor levava os seres humanos a acreditarem que a 

realidade material se transformava, permitindo um “escape” da realidade em busca de 

um prazer profundo. Seguindo essa analogia, os pós-modernos, inebriados pelo perfume 

das micronarrativas e do micropoder, acreditam que a verdadeira educação residia num 

campo intelectual permissivo, difuso e frouxamente compartilhado entre a 

Antropologia, a Psicopedagogia, a Psicanálise, a Sociologia, a Filosofia, entre outros.  

Mesmo percebendo que o pós-modernismo trouxe à tona uma interessante 

reflexão para o currículo, discordamos dessa postura pós-moderna e postulamos que não 

é possível ponderar e edificar um projeto curricular sem partir de uma clara concepção 

de educação e de seus princípios fundantes. Por isso, ressaltamos, novamente, a nossa 

relação com as ideias a favor de processos de ensino-aprendizagem voltados às 

instituições de ensino e à sociedade, ou seja, engajados na transformação da sociedade e 

no aprendizado dos alunos, baseando-os numa visão crítica. Nos termos do 

materialismo histórico, é preciso uma relação dialética entre o ser e a sociedade, entre a 

estrutura produtiva e a superestrutura política, jurídica e cultural. 

Por influência desses autores acima citados, aderimos às ideias das Teorias 

Críticas de currículo, pois acreditamos que as perspectivas pós-modernas podem 

contribuir para despolitizar a pedagogia e a escola, preservando a noção do 

conhecimento como um processo natural e isolado das funções sociopolíticas da 

educação. Isso acaba por ocultar as relações de controle e poder que são frutos das 

estruturas de produção do sistema capitalista. Os defensores das TC acreditam que o ser 

humano é um ser da práxis, consequentemente, político em essência. 

A perspectiva crítica da educação e do currículo aparece num momento 

oportuno, quando as teorias críticas sofrem ataques das chamadas teorias pós-

estruturalistas, as quais se fundamentam num poder descentralizado.  Todavia, a recusa 

em abordar as contradições do sistema capitalista, em nome de uma suposta 

legitimidade de lidar apenas com as manifestações particulares isoladas, pode ser uma 

                                                 
17 Obra “O perfume”, de autoria de Patrick Süskind publicado na Alemanha em 1985. 
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forma de rejeitar a possibilidade de se ter um sistema rival, ocasionando um processo 

para eternizar a opressão capitalista.  

Assim, considerando que o simples fato de que a relação entre as classes sociais 

não explica todas as contradições do mundo, não podemos usar esse argumento como 

uma recusa para negar seu poder econômico e as contradições visíveis entre as classes, 

ou seja, entre opressores e oprimidos (MÉSZÁROS, 2008; TONET, 2002). Não 

queremos, de forma alguma, deixar de reconhecer o valor da subjetividade em prol dos 

aspectos estruturais; tampouco, podemos fazer o caminho inverso, desconsiderando o 

modo de produção e distribuição de riquezas em detrimento de uma análise 

eminentemente subjetivista. Na verdade, seguindo a linha materialista e histórica 

analisada no Capítulo 2 da presente tese, acreditamos que é preciso analisar a realidade 

que nos cerca através de uma relação dialética entre estrutura e superestrutura, entre o 

ser individual e o coletivo. 

Para finalizar essa discussão, outro ponto que é alvo de críticas por parte dos 

pós-modernos é o fato de que nas TC de currículo parece haver uma forte 

hierarquização entre saberes, sendo que o saber popular parece ser desvalorizado 

perante o saber científico. No entanto,  

[...] considerando que a defesa da não hierarquia de saberes é central 
para a pedagogia pós-crítica, corre-se o risco de que na mesma 
medida em que essa concepção de currículo “desoculta” as práticas e 
ações inter-pessoais presentes na escola, “oculta” as práticas e ações 
que eram (e ainda devem ser) explícitas em seu interior: ensinar e 
aprender os conhecimentos teóricos. Essa teoria curricular, por conta 
de sua própria fundamentação epistemológica, passou a 
hipervalorizar as múltiplas tarefas, os múltiplos projetos, as múltiplas 
vivências culturais no interior da escola em detrimento do ensino e 
aprendizagem dos saberes científicos ou teóricos [...] historicamente 
elaborados (NASCIMENTO; PANOSSIAN, 2011, p.6).  

Diante desse contra-argumento, inferimos que a partir da perspectiva dialética é 

possível superar a dualidade saber científico/popular. Acreditamos que não se trata de 

pensar em hierarquias, e sim em perceber que se trata de conhecimentos diferentes, mas 

que são partes integrantes de uma mesma totalidade: a vida sociocultural humana. 

Vemos a questão da seguinte forma: o saber popular tem muito a contribuir com a 

ciência, e da mesma forma, o contrário é verdadeiro. 

Seguindo essa visão, no que tange a escola, temos que essa instituição tem o 

dever de ensinar, e não pode se privar de tal tarefa. Como diz Saviani (2005), é de suma 

importância que as classes populares aprendam os saberes construídos historicamente 

pelas sociedades humanas. O autor nos alerta que os conhecimentos da ciência, ao 
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serem discutidos, podem funcionar como uma forma de empoderamento pela classe 

proletária, permitindo, assim, o desenvolvimento da consciência de classe e da práxis 

revolucionária. Retomando a TC, o que é tão importante quando o ato de ensinar é 

pensar: Por que esses conteúdos são escolhidos como “importantes”? Eles estão a favor 

de que classe? Qual a importância de se estudar isso? 

 

3.2. A explicitação dos currículos: os documentos curriculares 
 

A elaboração curricular geralmente resulta na geração de documentos oficiais 

que apresentam o currículo formal (MOREIRA, 1997), estabelecendo a organização e a 

distribuição das disciplinas, com seus objetivos, conteúdos programáticos, estratégias 

didáticas e procedimentos de avaliação. Nessa perspectiva, toda proposta de 

organização curricular é uma construção social histórica, situada, contextualizada, 

dependente de inúmeros sistemas condicionantes e de interesses conflitantes. 

Para formalizar o currículo num espaço escolar de formação, existem os 

documentos curriculares, sendo que, um dos principais documentos que encontramos 

nas instituições de ensino é o projeto político-pedagógico da escola. Ele é um elemento 

crucial na objetivação e explicitação da “lógica determinada”, na qual se pretende 

educar os formados. O projeto político-pedagógico (PPP) é uma forma que os 

atores/autores sociais da instituição de ensino possuem para adequar o modelo de 

formação escolhido na instância coletiva ao contexto específico em que vivem seus 

aprendizes.  

O currículo formal sofre influência dos diversos aspectos sociopolíticos 

inerentes ao processo educativo, como, por exemplo: as políticas públicas voltadas 

direta ou indiretamente à escola; as estruturas de produção e consumo de mercadorias; 

os desígnios do Mercado; as necessidades dos sujeitos envolvidos no processo de 

construção curricular; o contexto histórico da instituição de ensino, entre outros 

(APPLE, 1982; MC LAREN, 1992). Apesar dessa pressão exercida pelos fatores 

externos (estruturais e superestruturais) e internos (luta hegemônica) a instituição de 

ensino, o PPP pode servir para referendar a visão dominante, ou pode permitir a 

resistência da escola frente aos fatores que influenciam as instituições de ensino. Nesse 

primeiro caso, ele possibilita a reprodução cultural e social dos artefatos das classes 

dominantes. No segundo, ele pode ser um lugar de resistência, de enfrentamento, de luta 

contra o status quo (GIROUX, 1986; SILVA, 2003; VEIGA, 1995, 2003).  
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É importante advertir que o projeto político-pedagógico busca a organização do 

trabalho pedagógico da escola na sua globalidade. Assim, acreditamos que o projeto 

político-pedagógico e a formação profissional são constituintes intrínsecos da 

problemática educacional brasileira contemporânea. 

Segundo Veiga (2007, p. 13), o vocábulo projeto, de origem latina, significa 

“ação de lançar para frente”. Já os termos político e pedagógico expressam, 

respectivamente: 

[...] o primeiro, porque polit é um anteposto do termo grego polis, o 
qual significa “cidade”, posto que envolve uma comunidade de 
indivíduos; e pedagógico, dado que sua etimologia se vincula ao 
sentido de “condução da criança” (Ibid., p. 14, grifo da autora). 

Concordando com a autora acima citada, recorremos, novamente, a conotação 

política da educação, expressa anteriormente por diversos autores (APPLE, 1982; 

FREIRE, 2005, GIROUX, 1992; GRAMSCI, 1988; PIMENTA, 2006; SAVIANI, 

2005). Assim, ao procurar a formação docente baseada na concepção do professor 

Reflexivo-Engajado (FEITOSA; LEITE, 2011), estamos visando a uma educação mais 

política e com preocupações escolares e sociais. Como consequência direta desta 

concepção, é importante construir um PPP comprometido com as múltiplas 

necessidades sociais e culturais do proletariado/campesinato. 

Nesse sentido, um PPP é visto como um espaço de ação humana, o qual exige 

um compromisso de adequação entre o real e o ao intencional. Sobretudo, demanda uma 

coesão entre os interesses individuais e coletivos: nos quais os primeiros são os 

individuais e relativos à existência e os segundos são complexos por envolverem um 

feitio de valores e uma diversidade de atores sociais. Por isso, todo projeto pedagógico 

da escola é, também, um projeto político por estar densamente concatenado ao 

compromisso sociopolítico, cultural, e com os interesses coletivos autênticos de 

determinada classe. Compromisso esse que pode ser ligado às expectativas e escolhas 

da formação do ser emancipado, voltado para um tipo de sociedade a qual essas 

expectativas deverão atender. 

A título de resumo: projeto político-pedagógico e formação humana apresentam 

significações que os aproximam, pois o projeto irá orientar o processo de formação; e a 

formação, por sua vez, apresenta-se como a construção que busca solidificar o que foi 

proposto, seja trilhando as searas da reprodução ou da resistência. 

Diante disso, este currículo, formalizado no projeto político-pedagógico, deverá 

ser materializado no mundo real, na práxis dos atores sociais daquela instituição de 
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ensino. Assim, o currículo deixa de ser apenas uma provisão teórica, e passa a ganhar 

espaço no mundo material (currículo real). 

Todavia, reconhecemos que a materialização de um determinado projeto pode 

favorecer a criação de inovações nas práticas curriculares dos autores da escola, as quais 

podem ser regulatórias ou emancipatórias (VEIGA, 2007). Assim, o projeto expressa-se 

não como uma fotografia do presente, e sim como uma imagem do que estar por vir. 

Segundo essa autora, inovar na perspectiva regulatória significa introduzir algo 

descontextualizado, normalmente como algo elaborado por especialistas externos, e 

suas ideias chegam à escola de “cima para baixo”, através de diferentes propostas dentro 

do mesmo sistema burocrático. Isso exclui os professores da escola como protagonistas 

das ações institucionais, pois nessa perspectiva não há espaço para o diálogo. 

Já a inovação emancipatória procura maior comunicação e diálogo com os 

saberes locais e com os diferentes atores da escola, e realiza-se em um contexto que é 

histórico e real. Essa categoria, não pode ser confundida com reforma, pois impetra uma 

ruptura radical do status quo com o institucional. Ela é comprometida ética e 

socialmente com o impacto da sua aplicação na escola e na sociedade. 

Sob esta ótica, o projeto é um meio de engajamento coletivo para 
integrar ações dispersas, criar sinergias no sentido de buscar soluções 
alternativas para diferentes momentos do trabalho pedagógico-
administrativo, desenvolver o sentimento de pertença, mobilizar os 
protagonistas para a explicitação de objetivos comuns definindo o 
norte das ações a serem desencadeadas, fortalecer a construção de 
uma consciência comum, mas indispensável, para que a ação coletiva 
produza seus efeitos. A instituição educativa não é apenas uma 
instituição que reproduz relações sociais e valores dominantes, mas é 
também uma instituição de confronto, de resistência e proposição de 
inovações (VEIGA, 2003, p. 275). 

Assim, um projeto político-pedagógico deve primar pelo estímulo às inovações 

emancipatórias. Isso porque elas permitem que a escola seja um local de resistência 

(GIROUX, 1988), ou seja, de oposição ao que está hegemonicamente posto como 

natural e imodificável. Elas trazem uma possibilidade real de transformação do mundo. 

As metas que são feitas no nível de propósito (currículo formal), nem sempre se 

concretizam no chão da sala de aula (currículo em ação). Cabe aos atores/autores sociais 

da instituição de ensino (professores, alunos e servidores no geral) materializar tais 

propósitos. Assim, é em ação que os saberes assumem seu significado e sua utilidade. 

Sendo o currículo um produto da história e da interação sociocultural humana, o seu 

desenvolvimento deve ser empregado para uma formação de professores voltada ao 
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desenvolvimento de sujeitos críticos e reflexivos, em busca da práxis emancipatória 

(APPLE, 1982; PIMENTA, 2006; SACRISTÁN, 2000; SILVA, 2007). 

Pacheco (1996) afirma que a práxis curricular tem um lugar na realidade, e não 

no mundo hipotético, seguindo o princípio que a construção do currículo não pode ser 

separada do ato da implantação.  

De acordo com as ideias de Silva (2006), o currículo é local da construção e 

desconstrução da nossa identidade, portanto, está diretamente ligado a formação 

humana. Defendemos que tal formação deve ocorrer visando uma formação omnilateral. 

Analisando as principais obras que versam sobre a relação entre currículo e 

formação humana (APPLE, 1982; GIROUX, 1986; MOREIRA 1997; PACHECO, 

2005; SACRISTÁN, 2000; SILVA, 2007), notamos que elas indicam que existe uma 

lacuna entre os currículos formais e os que realmente ocorrem nas instituições de 

ensino. Esse último, chamado de currículo em ação é efetivado pelo corpo docente, que 

reelabora/reconstrói a proposta curricular formal. Assim, uma mudança formal só se 

consolida na ação se o professor, ator das práticas curriculares, materializar o novo 

discurso proveniente dos currículos ao nível de sua prática cotidiana. 

O professor possui um papel fundamental no desenvolvimento curricular das 

instituições de ensino. Consideramos que ele é um dos principais autores das 

histórias/estórias que compõem o currículo, uma vez que esse último se materializa nas 

instituições escolares através do trabalho docente. Diante desse ponto de vista é que 

mencionamos o imperativo de se fazer constantes reflexões sobre os currículos (formal, 

real e oculto) nas instituições de ensino. Relembrando as palavras de Moreira e Candau 

(2007, p. 18): “daí nossa obrigação, como profissionais da educação, de participar 

crítica e criativamente na elaboração de currículos mais atraentes, mais democráticos, 

mais fecundos”. 

Entendemos que a atividade do educador, numa sociedade desigual e injusta 

como a que vivemos, não pode se resumir, exclusivamente, à busca de uma eficiência 

conteudista ou disciplinar. Desta forma, defendemos que durante os processos de 

construção das identidades profissionais dos professores, é preciso buscar subsídios para 

a formação de professores reflexivos com engajamento. Para tanto, cabe aos cursos de 

formação docente criarem estratégias e alternativas para a consolidação de um modelo, 

baseando-se na práxis. Essa viagem rumo à formação docente e à construção de sua 

identidade profissional inicia-se com a escolha formalizada do currículo, no qual este 

busca cumprir metas e alcançar objetivos.  
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Consideramos que as múltiplas relações que permeiam os currículos dependem 

dos contextos culturais e políticos em que ele se constitui e se regula. Destarte, 

consideramos que os saberes que nele aparecem são aqueles que são considerados 

socialmente legítimos (PARASKEVA, 2008). Nesse sentido, as políticas curriculares 

não podem ser interpretadas como uma concepção de práticas culturais neutramente 

selecionadas, e sim como um sistema de determinados signos que compõem os 

diferentes contextos. Não obstante, as políticas curriculares funcionam como um 

sistema lógico e estrutural de práticas educativas cotidianas, ou seja, como práxis. 

 

3.3. Os currículos nos cursos de formação docente 

 

De acordo com Saviani (2009), no século XVII é que se começa a formalizar a 

preocupação com a formação docente. Segundo ao autor, a primeira instituição de 

ensino destinada ao desenvolvimento dos professores foi o Seminário dos Mestres, 

criado por São Crisântemo Batista de La Salle em 1684, em Reims.  

Destarte, na mesma época, também tem destaque para outras instituições, como 

as Escolas Normais. A primeira instituição com esse nome foi sugerida em 1794 e 

instalada em Paris no ano seguinte. Já a partir dessa data se introduziu a diferenciação 

entre “Escola Normal Superior para formar professores de nível secundário e Escola 

Normal simplesmente, também chamada Escola Normal Primária, para preparar os 

professores do ensino primário” (SAVIANI, 2008, p. 143).  

Saviani (2009) afirma que, no Brasil, a questão da qualificação docente surgiu 

explicitamente após a independência de Portugal, quando se conjetura o aparelhamento 

da instrução popular. Nessa época, a formação docente se dava nos moldes do que o 

autor chama de “Ensaios intermitentes de formação de professores” (op. cit., p. 144), 

isto é, uma forma de instrução baseada no método do ensino mútuo, às próprias 

expensas do mestre. Esse período se inicia com o dispositivo da Lei das Escolas de 

Primeiras Letras, e estende-se até 1890, quando passa a imperar o modelo formativo das 

Escolas Normais. Esse modelo formativo itinerante tinha como pressuposto a ideia de 

que os docentes deveriam ter o domínio daqueles conteúdos que lhes caberia 

transmitirem aos jovens, deixando de lado o preparo didático-pedagógico. 

No ano de 1849, o presidente da província do Rio de Janeiro, Couto Ferraz, 

fechou a Escola Normal de Niterói, vista como deveras financeiramente dispendiosa, 

substituindo-a pela formação aos moldes do chamado “professor adjunto”. 
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Os adjuntos atuariam nas escolas como ajudantes do regente de 
classe, aperfeiçoando-se nas matérias e práticas do ensino. Por esse 
meio seriam preparados os novos professores, dispensando-se a 
instalação de escolas normais. Mas esse caminho não prosperou. Os 
cursos normais continuaram a ser instalados e a pioneira escola de 
Niterói foi reaberta em 1859 (SAVIANI, 2008, p. 3). 

Analisando os aspectos históricos da formação docente, Saviani (2009) indica 

que, grosso modo, existem dois modelos de formação de professores, a saber: o dos 

conteúdos culturais-cognitivos e o pedagógico-didático. O primeiro modelo entende que 

a formação do professor se esgota na cultura geral e no domínio específico dos 

conteúdos da área de conhecimento correspondente à disciplina que irá lecionar. Por 

outro lado, o segundo modelo é uma contraposição ao anterior, ou seja, considera que a 

formação docente só se completa com o efetivo preparo didático-pedagógico. 

Diante dessas concepções formativas conflitantes, o autor adverte que existe um 

verdadeiro dilema nas instituições de formação docente, que consiste em admitir que os 

dois aspectos devam integrar o processo de formação de professores, “mas não sabemos 

como articulá-los nem qual o peso específico que cada um deles deve ter no referido 

processo” (SAVIANI, 2008, p. 13). 

Tendo a mente esse dilema, é preciso buscar subsídios para uma formação 

docente na qual seja possível articular a teoria e a prática, isto é, integrar os saberes 

cultural-cognitivos e os pedagógico-didáticos. Pensando nisso, trazemos para a 

discussão curricular as chamadas teorias18 do “professor reflexivo”, tema que nos 

dedicaremos a tratar nos parágrafos seguintes. 

 

3.3.1. O surgimento da teoria do “professor reflexivo” 

 

No início dos anos 80, do século passado, emergiu, no cenário educacional 

internacional, em especial nos Estados Unidos e Europa, um novo paradigma, 

denominado formação reflexiva do professor, cujo ponto de partida tem como marco 

referencial os trabalhos de Dewey (1959) e encontra em Schön (1995) um ponto de 

sistematização para a formação de professores. O enfoque que Dewey dava à pedagogia 

era voltado à experiência prática, sendo, por isso, às vezes, chamada de fazendo e 

aprendendo. Dewey (1959, p. 18) é um dos filósofos que dão sustentação teórica para o 

sentido de ensino reflexivo, definindo da seguinte forma o pensar reflexivo: 

                                                 
18 A referência está grafada no plural para indicar que essa não é uma teoria única, e sim, o termo 
“professor reflexivo” se aplica a uma diversidade de proposições. 
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O pensamento reflexivo faz um ativo, prolongado e cuidadoso exame de toda 
crença ou espécie hipotética de conhecimento, exame efetuado à luz dos 
argumentos que apóiam (sic) a estas e das conclusões a que as mesmas chegam. 
Qualquer das [...] categorias de pensamentos pode produzir e simular este tipo; 
mas para firmar uma crença em uma sólida base de argumentos, é necessário 
um esforço consciente e voluntário. 

Indo ao encontro dessa perspectiva, os pressupostos de Donald Schön, 

começaram a ser disseminados por meio de seus livros “The Reflective Practitioner” e 

“Educating the Reflective Practitioner”, que parecem ter contribuído para popularizar as 

teorias sobre a epistemologia da prática19. No Brasil, em especial, as ideias de Schön 

foram difundidas, inicialmente, na obra organizada pelo português Antônio Nóvoa 

(1995), de título “Os professores e sua formação”, e em seguida, no ano de 2000, com a 

publicação do livro “Educando o profissional reflexivo: um novo design para o ensino e 

a aprendizagem” (SCHÖN, 2000). 

Donald Schön (1995) descreve que sua motivação inicial para o 

desenvolvimento da teoria do “professor reflexivo”, criada através das pesquisas do 

autor dentro do Massachusetts Institute of Technology (MIT), foi o de tentar superar o 

ensino comportamentalista (behaviorista) que dominava a educação estadunidense na 

década de 80. Para ele, essa perspectiva pedagógica limitava a ação do professor a um 

mero aplicador de técnicas produzidas por terceiros, reduzindo o ensinar ao modelo da 

racionalidade técnica. 

Tentando avançar sobre o padrão behaviorista, Schön (2000) afirma que o 

exercício reflexivo é propulsor da autonomia profissional. Para ser um professor 

reflexivo, afirma o autor, não basta uma reflexão esporádica, e sim, tal postura reflexiva 

deve ser permanente e embasada na prática cotidiana do trabalho docente. Essa reflexão 

permanente deve ser o fator que proporcionará uma mudança nas atitudes dos 

professores.  

Aqui, a imprevisibilidade do ato de educar é tomada como plano de fundo para a 

reflexão sobre o trabalho docente. Essa imprevisibilidade sempre causa uma nova ação 

inesperada na sala de aula, gerando um certo espanto do professor diante de sua prática 

cotidiana. Schön (1995) usa essa surpresa como mote para a construção da sua teoria 

sobre o professor reflexivo. A surpresa, entendida como resposta que salta ao modelo 

paradigmático, gera um momento impar para a reflexão, pois ela é um instrumento de 

                                                 
19 Trata-se uma abordagem teórica que engloba as investigações sobre o conjunto de saberes mobilizados 
pelos docentes em seu lócus de trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas. Tal perspectiva 
tenta resgatar os saberes da experiência, que foram desprezados pelo modelo da racionalidade técnica 
(FEITOSA; LEITE, 2011). 
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aprendizagem do professor, pois é no contato com a situação prática que o professor 

adquire e constrói novas teorias, esquemas e conceitos, tornando-se um profissional 

aberto aos desafios impostos pela imprevisibilidade da prática docente.  

O autor postula que o desenvolvimento de uma prática docente reflexiva deve 

estar embasado em três pontos principais, a saber: o conhecimento na ação, a reflexão 

na ação e a reflexão sobre a ação. O primeiro representa um conjugado de saberes20 

interiorizados, adquiridos através da experiência e da atividade intelectual e mobilizados 

de forma inconsciente e mecânica nas ações cotidianas do professor, em situações 

concretas do trabalho docente. O segundo, a reflexão na ação, é um tipo de reflexão 

desencadeada durante a realização da ação pedagógica, sobre o conhecimento que está 

implícito na ação. Ela é uma ferramenta de desenvolvimento experiencial do professor, 

pois é no contato com a situação prática que o professor adquire e constrói novas 

teorias, esquemas e conceitos, tornando-se um profissional maleável e acessível aos 

desafios impostos pela complexidade da interação com a prática, criando estratégias 

para potencializar a reflexão na ação. Por sua vez, o terceiro ponto é a reflexão sobre a 

ação, isto é, uma reflexão que ocorre após a ação pedagógica, através de um processo 

reflexivo sobre essa determinada ação e o conhecimento implícito nessa.  

Schön (2000) advoga que, através dessa prática reflexiva, é possível o 

profissional se tornar um praticum reflexivo, desde que não faça reflexões esporádicas, 

reafirmando a necessidade da implantação de processos diários, embasados na prática 

cotidiana do trabalho docente. Para ele, é essa reflexão na e sobre as situações do dia-a-

dia que permite que aspectos ocultos da realidade evidenciem-se, criando novos marcos 

de referência, com novas formas e com diferentes perspectivas de percepção e ação.  

Desta feita, o trabalho do professor passa a se desenrolar com criatividade tal 

que seria capaz de superação dos obstáculos do dia-a-dia, desenvolvendo ações não 

planejadas, que se apresentam como suas respostas aos desafios que a prática lhe impõe. 

Assim, essa prática reflexiva configura-se como processo de autoformação, o qual 

decorre das necessárias reflexões mobilizadas para equacionar as singularidades, 

incertezas e conflitos do cotidiano da profissão docente.  

 

 

                                                 
20 Preferimos usar o termo “saberes” em vez de “competências”, pois acreditamos que o uso desse último 
vocábulo acarreta ônus para os professores, uma vez que o expropria de sua condição de sujeito do seu 
conhecimento, e enfatiza o lado técnico e procedimental da educação. Cf. Libâneo (2006). 
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3.3.2. O Desenvolvimento do conceito 

Após explanarmos sobre a origem do conceito, é importe ressaltar que existem 

críticas ao pensamento do “professor reflexivo” de Schön (1995, 2000), como por 

exemplo, o trabalho de Alarcão (2007). Nessa obra, a autora defende que é necessária 

uma superação desse marco das atuações individuais, como proposto em Schön, 

sublinhando a importância das reflexões coletivas, que devem ser entendidas como 

atividades institucionais.  

Criticando o modelo da reflexividade individualista, Alarcão (2007) volta-se 

para a valorização do trabalho coletivo dos atores sociais da instituição de ensino, o que 

torna esta concepção de “escola reflexiva” um pouco mais sofisticada que a proposição 

original de seu criador. Para justificar tal proposição, ela afirma: 

O professor não pode agir isoladamente na sua escola. É neste local, o 
seu local de trabalho, que ele, com os outros, seus colegas, constrói a 
profissionalidade docente. [...] Vou ainda mais longe. A escola tem de 
se pensar a si própria, na sua missão e no modo como se organiza 
para a cumprir. Tem, também ela, de ser reflexiva (p. 44). 

Contudo, a autora mantém o escopo das temáticas e preocupações da equipe de 

profissionais da escola voltadas para as questões curriculares, excluindo suas relações 

estruturais. Assim, podemos inferir que a proposição da “escola reflexiva” se enquadra 

dentro do que se poderia classificar de uma pedagogia não-crítica (SAVIANI, 2005a). 

Além de Alarcão (2007), também encontramos referências ao conceito de 

“professor reflexivo” em Zeichner (1995). Ele também reconhece as críticas a essa 

postura individualista apresentada por Schön. O primeiro afirma que é uma limitação da 

proposta do segundo a visão “[...] do practicum como uma aprendizagem não mediada e 

não estruturada, que tem subjetivamente a ideia de que a basta colocar os alunos-

mestres junto de ‘bons’ professores para que se obtenham bons resultados” (p. 119). 

Apesar dessa preocupação com o trabalho coletivo, ao analisar as concepções 

subjacentes ao “professor reflexivo”, acreditamos que existe a necessidade de se ter uma 

referencial crítico-emancipatório para a referida teoria. Por isso, buscamos os 

referenciais teóricos que se vinculam as ideias da pedagogia crítica de base marxista, 

conforme explanamos no Capítulo 2 da presente tese de doutoramento. 

Tal preocupação também aparece no trabalho de Contreras (2002), o qual 

admoesta que os professores precisam de apoio institucional que permita a reflexão, 

bem como descreve a necessidade de reconhecer que as práticas docentes na escola são 

afetadas por fatores que são externos a essa instituição. Assim, não se pode sustentar a 
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redução da reflexão sobre o trabalho docente apenas a escola, e sim, é preciso analisar 

as múltiplas relações que fazem parte do lócus educativo, indo além dos muros da 

escola. 

Tentando avançar com relação a uma proposição mais crítica sobre o trabalho 

docente, trazemos as contribuições de Henry Giroux (1986, 1992, 1997, 2006), o qual 

colaborou para a evolução sobre as percepções acerca do pensamento reflexivo. Esse 

autor, baseando-se no pensamento marxista de Antonio Gramsci (1988), indica que 

todos os seres humanos são potencialmente intelectuais, contudo, nem todos laboram na 

sociedade como tais. Ele analisou a função social dos educadores a partir de algumas 

categorias21 de professores, os quais são compreendidos como intelectuais. Dentre 

esses, ganha destaque a perspectiva encontrada na categoria de Intelectuais 

Transformadores, cuja tarefa central “é tornar o pedagógico mais político e o político 

mais pedagógico” (GIROUX, 1992, p. 31). Para os Transformadores, a escola é uma 

esfera pública que mantém uma associação indissolúvel com as questões de poder e de 

democracia.  

Ao adjetivar o professor como um intelectual, Giroux (1992) contradiz a 

tendência de reduzir o professor ao nível de um mero executor, uma espécie de técnico 

que executa ordens enviadas por outros dentro da burocracia escolar. Dentro desde 

modelo de educação técnica, os docentes são vistos como obedientes servidores civis e 

não como sujeitos criativos e autônomos. O autor denomina essa tendência tecnicista de 

“pedagogia gerencial”, isto é, um tipo de pedagogia que padroniza a instrução e a 

transformam em rotina. A “pedagogia gerencial” é baseada no modelo de racionalização 

do trabalho, e traz consigo uma suposta ideia de que a educação é apolítica, neutra, 

individualista e competitiva.  

Se os futuros professores forem formados sob a tutela desse modelo, ou seja, 

para se tornarem técnicos e burocratas, os futuros gestores escolares serão formados 

como espelhos dos especialistas em economia. Neste caso, a ênfase do currículo nos 

cursos de formação docente passa a ser como descobrir o que funciona numa sala de 

aula ideal, e não em situações concretas e contextualizadas. O autor critica esse tipo de 

formação da seguinte forma: 

Ao invés de ajudar o estudante a pensar sobre quem é, sobre o que 
deve fazer na sala de aula, sobre suas responsabilidades no 
questionamento dos meios e fins de uma política escolar específica, 

                                                 
21 Segundo o autor, os intelectuais são grupados em quatro categorias: transformadores, críticos, 
adaptados, hegemônicos. Para detalhes, ver a obra de Giroux (1992). 
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os alunos são frequentemente treinados para compartilhar técnicas e 
para dominar a disciplina da sala de aula, para ensinar um assunto 
eficientemente e organizar o melhor possível as atividades diárias 
(GIROUX, 1992, p. 14). 

Tentando superar esta formação estritamente técnica, Giroux (1992) postula que 

o professor, como um intelectual, é autônomo para planejar e desenvolver suas ações 

pedagógicas de modo a ponderar as peculiaridades do seu local de trabalho e de seu 

público alvo. Isso porque, o autor resgata o pensamento marxista gramsciano, 

afirmando que toda atividade humana envolve alguma forma de pensamento. 

Igualmente, ele entende o professor como um ator social reflexivo, ou seja, como um 

ser criativo e capaz de educar de forma crítica e transformadora. Reflexão esta que não 

pode ser encarada de uma forma passiva, e sim, os professores devem cumprir um papel 

importante na definição dos fins da escolarização, levantando questões sobre o quê, o 

como e os objetivos do ensinar.  

Na perspectiva do Intelectual Transformador, o trabalho do professor é marcado 

por uma correspondência entre a função social do trabalho intelectual e a relação 

específica desse trabalho com a modificação da sociedade. Assim, é basilar enfatizar a 

natureza política do trabalho intelectual. Desse modo, o ponto de partida do docente 

transformador não deve ser o aluno isolado, “mas os estudantes como atores coletivos 

em suas várias características de classe, culturais, raciais e de sexo, em conjunto com as 

particularidades de seus diversos problemas, esperanças e sonhos” (op. cit., p. 33). 

Seguindo o pensamento girouxiano, os educadores possuem o desafio de se 

engajarem coletivamente para uma autocrítica-autoreflexiva necessária, através do 

diálogo e da ação engajada, em relação à natureza e finalidade da formação docente, dos 

programas de aperfeiçoamento no trabalho e das formas dominantes da escolarização 

(GIROUX, 1997).  

Concordando com o pensamento do supradito autor, acreditamos que os 

professores devem ser vistos como intelectuais, autônomos, engajados nos interesses 

políticos e ideológicos que estruturam a natureza do discurso educativo, críticos das 

relações sociais em sala de aula e dos valores que eles legitimam em sua atividade de 

ensino, com a finalidade de educar os aprendizes para serem sujeitos ativos e 

emancipados. Aderimos às ideias do autor que ratificam a importância dos intelectuais 

para a sociedade de classes: 

[...] eu acredito que estes intelectuais que habitam nossas 
universidades deveriam representar a consciência da sociedade [...] 
porque eles não apenas formam as condições sobre nas quais as 
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gerações futuras aprendem sobre si mesmos e sua relação com outros 
fora se seu mundo, mas também porque eles engajam práticas 
pedagógicas que são mais que simplesmente técnicas, pois carregam 
uma natureza moral e política. Pedagogia neste exemplo de trabalho 
mudaria a maneira como os estudantes pensam sobre tais momentos 
sobre o que afeta suas vidas e seu mundo, potencialmente 
energizando-os para tornar tais momentos como possibilidades de um 
novo mundo e para se engajarem em matéria de política, poder e 
justiça social (tradução nossa). (GIROUX, 2006, p. 66)22. 

Virando nossos olhos para o cenário brasileiro, vários autores também se 

aventuraram a analisar o conceito de “professor reflexivo” (ARCE, 2001; DUARTE, 

2003; PIMENTA, 2006; LIBÂNEO, 2006). Por exemplo, Arce (2001) afirma que as 

ideias de Schön podem acabar por desvalorizar o conhecimento acadêmico na formação 

de futuros docentes, pois se baseiam numa pedagogia pragmática afinada com o 

neoliberalismo. Como uma possível consequência desse processo na formação inicial de 

professores, pode-se permitir que a formação do professor passasse a ser aligeirada.  

Em consonância com a autora supracitada, Duarte (2003, p. 602) afirma que 

“[...] Schön adota uma pedagogia que desvaloriza o conhecimento escolar e uma 

epistemologia que desvaloriza o conhecimento teórico/científico/acadêmico”. Para 

enfatizar a crítica a Schön, o autor pondera a necessidade de se ter condições 

organizativas e estruturais para ampliar os saberes docentes, sendo que os 

conhecimentos da academia, e não apenas os da prática, são muito importantes para o 

desenvolvimento da práxis23 docente. 

Ainda na mesma linha de pensamento, Pimenta (2006) defende a necessidade de 

se rever o emprego da terminologia “professor reflexivo”, pois ela acredita que existe 

risco de esvaziamento do conceito nas discussões acerca do professor e de sua prática. 

Argumenta que a transformação crítica da prática docente e a solução dos problemas do 

cotidiano da sala de aula requerem, além da atitude reflexiva, a permuta entre a práxis 

que ocorre na escola e nos contextos socioculturais mais amplos, ratificando a 

necessidade de se compreender o ensino enquanto prática social, bem como 

confirmando que a atividade docente tem seu significado sociopolítico. A reflexão 

implicaria a análise da prática cotidiana considerando as condições sociais em que ela 

                                                 
22 I believe that intellectuals who inhabit our nation’s universities should represent the conscience of […] 
society because they not only shape the conditions under which future generations learn about themselves 
and their relations to others and the outside world, but also because they engage pedagogical practices 
that are by their very nature moral and political rather than simply technical. Pedagogy in this instance 
works to shift how students think about the issues affecting their lives and the world at large, potentially 
energizing them to seize such moments as possibilities for acting on the world and for engaging it as a 
matter of politics, power, and social justice. 
23 A ausência da práxis é uma outra limitação da obra de Schön, apontada por Duarte (2003). 
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ocorre. Assim, o trabalho docente deve buscar a transformação social dos educandos e 

da sociedade como um todo interdependente. 

Pimenta (2006), referindo-se ao saber docente, confirma que é na prática 

refletida que o conhecimento se (re)constrói, através da inseparabilidade entre teoria e 

prática. Para essa autora a experiência docente é um espaço de produção de 

conhecimentos, decorrendo da postura crítica do professor sobre a sua prática 

profissional, o que implica refletir criticamente sobre o que ensinar, como ensinar, para 

que e para quem ensinar.  

Também, é possível relacionar as teorias sobre o “professor reflexivo” ao 

trabalho de Pimenta e Anastasiou (2008), no qual as autoras apresentam três modelos 

ideológicos sobre o trabalho docente, a saber: o tipo tradicional, que percebe a 

finalidade do ensino como transmissão neutra dos conhecimentos socialmente 

valorizados; o modelo técnico, onde o professor deve transmitir o conteúdo do ensino 

composto por saberes científicos, os quais precisam ser traduzidos e ensinados aos 

alunos; por fim, o tipo reflexivo, cuja perspectiva indica que o “[...] ensino é uma 

atividade complexa que ocorre em cenários singulares, [...] com resultados em grande 

parte imprevisíveis, carregada de conflitos de valor, o que requer opções éticas e 

políticas” (op. cit., p. 185). 

Libâneo (2006) observa os reducionismos que podem marcar a utilização da 

terminologia do “professor reflexivo”. O autor afirma que é necessário vivenciar a 

atitude reflexiva ultrapassando os limites da sala de aula, indo além da perspectiva de 

busca de solução para os problemas imediatos, e procurando uma transformação mais 

ampla, a qual envolva os contextos sociopolítico/cultural.  

Assim, analisando os diversos autores que tratam sobre o modelo do practicum 

reflexivo inicialmente proposto por Donald Schön (1995, 2000), como Alarcão (2007), 

Arce (2001), Duarte (2003), Giroux (1997), Libâneo (2006) e Pimenta (2006), 

percebemos que o modelo inicial sofreu importantes contribuições dos seus críticos. 

Assim, para diferenciar as propostas iniciais de Schön da sua vertente crítico-

emancipatória, recorremos ao que Pimenta (2006, p. 40) chama de “práticas docentes 

críticas-reflexivas”, isto é, uma concepção de reflexividade docente que se liga à práxis 

transformadora. Assim, tentamos também, reconhecer as limitações e dificuldades das 

instituições de ensino e do professor para colocar em ação a prática reflexiva. Todavia, 

os estudos acima citados indicam que o docente ao lidar com as situações problemáticas 

de sua prática, procura interpretá-las, envolvendo-se conscientemente no contexto de 
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sua experiência para reorientar suas ações através de um processo criador. A reflexão 

apresenta-se, então, como marca das deliberações que o professor toma no exercício 

profissional.  

A partir dessa discussão, entendemos que ao defender a reflexão na e sobre a 

ação portamos a consciência de que refletir, além de propiciar uma interpretação crítica 

da experiência vivenciada, pode conduzir o educador a um processo de criação, que 

transcende à mera aplicação de esquemas de ação, resultantes de saberes aplicados. 

Neste ponto de vista, ressaltamos dois aspectos importantes: o primeiro refere-se à 

dificuldade de efetivação da prática reflexiva quando o trabalho docente emerge 

marcado pelo individualismo, pois a reflexão na perspectiva de Schön implica uma 

atividade isolada. O segundo aspecto que nos parece central é que: o conhecimento vem 

da prática, mas não há como situá-lo exclusivamente na ação institucionalizada. É 

preciso ter uma sólida base teórica, a qual poderá subsidiar a solução dos obstáculos que 

ocorrem no cotidiano escolar. É decorrente desta visão reduzida, onde basta refletir na 

prática, que se faz crítica ao conceito de “professor reflexivo”. A reflexão não pode ser 

situada apenas nos espaços estreitos da sala de aula, e sim, é preciso avançar sobre a 

ação institucionalizada com uma reflexão sobre a reflexão na ação, baseada, inclusive 

na literatura educacional. 

Para dar suporte a essa perspectiva curricular relacionada à formação de 

professores, bem como para tentar manter uma coerência interna com um currículo-

mandala, recorremos à obra marxiana. Em “A ideologia alemã”, elaborada junto com 

Engels, Marx traz à tona sua preocupação com a formação humana e sua articulação 

com os aspectos sociais. Nas famosas teses sobre Feuerbach, temos a seguinte passagem 

contida na 3ª tese: 

A doutrina materialista de que os seres humanos são produtos das 
circunstâncias e da educação, de que os homens modificados são, 
portanto, produtos de outras circunstâncias e de uma educação 
modificada, esquece que as circunstâncias são modificadas 
precisamente pelos seres humanos e que o educador tem de ser 
educado (MARX; ENGELS, 2009, p. 537-8). 

Na passagem acima, Marx expõe sua crítica às epistemologias do idealismo e do 

materialismo mecanicista, as quais têm como fundamentado, respectivamente, na 

contemplação ou no ativismo. O idealismo, acreditava o filósofo alemão, porta a 

suposição de que a mente é o ponto transformador do mundo e, por isso mesmo, 

discordava de tal visão. Por outro lado, ele também discordava das vertentes da doutrina 

materialista que erroneamente entendem que os homens são produtos das circunstâncias 
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e da educação. Para Marx e Engels (2009), são os homens que transformam as 

circunstâncias e, por isso, é necessário mudar os homens, sua consciência e seu mundo 

através da práxis. 

Seguindo a linha marxista, percebemos que é necessária uma práxis reflexiva 

revolucionária que modifique as estruturas opressoras da sociedade e que alienam o ser 

humano. É importante destacar que a práxis transformadora estaria fadada ao idealismo 

ou ao mecanicismo, caso um dos elementos, a teoria ou a prática, fosse o singular 

determinante da formação dos seres humanos.  

Tomando como base o pensamento acima, no que diz respeito à formação de 

professores há de se operar uma mudança nos cursos de formação, no qual o ensino 

superior busque a práxis, e não uma prática desligada da teoria, pois acreditamos que a 

docência deve ser um movimento operacionalizado simultaneamente pela ação-reflexão, 

ou seja, uma ação humana que traga, no seu interior, a inseparabilidade entre teoria e 

prática.  

Para colaborar com o tom crítico do conceito de “professor reflexivo”, trazemos 

a análise feita por Feitosa e Leite (2011). Esses autores propõem uma categoria de 

trabalho e de formação docente chamada de “Reflexivo-Engajado” (Ibid., p. 42), 

baseando-se na ideia do Intelectual Orgânico24 (GRAMSCI, 1988) e do Intelectual 

Transformador (GIROUX, 1992). Tal categoria insurgiu como uma forma de superação 

ao modelo da reflexão individualista (SCHÖN, 1995) e da concepção de escola 

reflexiva (ALARCÃO, 2007), além de apoiar-se nas concepções críticas propostas por 

Giroux (1992), Libâneo (2006) e Pimenta (2006).  

O professor reflexivo-engajado percebe que o trabalho educativo é 

historicamente datado e geograficamente localizado, sem, contudo, restringir seu papel 

pedagógico para as questões locais. Não obstante, ele tem consciência do papel político 

do ato de ensinar, assumindo a sua posição como intelectual a serviço de uma classe 

social; está, por isso mesmo, engajado na tarefa de transformação da sociedade e do 

modo de produção de mercadorias. Sem negligenciar os aspectos inerentes às questões 

metodológicas, espera-se que esse profissional consiga fazer as conexões entre as 

questões locais com questionamentos amplos.  

 

                                                 
24 São considerados orgânicos porque estão emersos do seio da própria classe a qual estão filiados 
intelectual e ativamente, além de atuarem historicamente em razão dos interesses da classe da qual se 
originaram. 
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3.3.3. As teorias do “professor reflexivo”: perspectivas para a formação do 

professor de ciências 

 

A educação no campo do ensino de ciências da natureza passa por uma crise. 

Essa assertiva pode ser encontrada no trabalho de Fourez (2003), o qual apresenta uma 

revisão crítica sobre as principais dificuldades enfrentadas pelo ensino nessa área, e 

mostra que ela enfrenta vários desafios na era atual, indicando que há uma insatisfação 

com a educação em ciências. Assim, mais uma vez, vemos necessidade de se estudar a 

formação de professores e buscar contribuições para a área. Acreditamos que as teorias 

sobre o “professor reflexivo” podem servir para auxiliar a sanar tal necessidade. 

Após discutirmos o desenvolvimento dos conceitos sobre os “professores 

reflexivos” e apresentarmos nossa filiação a ideia do reflexivo-engajado (FEITOSA; 

LEITE, 2011), a seguir, iremos discorrer sobre algumas possibilidades que esse 

conceito traz para a formação docente na área de ciências da natureza.  

A concepção do professor reflexivo sob a ótica de Schön (2000) traz uma 

interessante perspectiva para a formação inicial de professores de ciências, pois ao 

valorizar a experiência e a reflexão (reflexão na ação e reflexão sobre a ação), permite 

entender a formação profissional baseada num practicum reflexivo, isto é, na 

valorização da prática como momento de (re)construção de saberes. Através da 

reflexão, análise e problematização da prática, bem como do reconhecimento do 

conhecimento tácito, presente nas soluções que os profissionais encontram em ação, 

essa visão indica que professores devem se assumir como produtores reflexivos da sua 

profissão.  

Schön (1995, p. 89) propõe que o aprendizado da profissão seja feito nos moldes 

da formação artística, que “implicam um tipo de aprender fazendo, em que os alunos 

começam a praticar, juntamente com os que estão em idêntica situação, mesmo antes de 

compreenderem racionalmente o que estão a fazer” (grifo do autor). Pimenta (2006) 

afirma que essa concepção se assemelha ao que conhecemos no Brasil como estágio 

supervisionado.  

Contudo, o modelo do practicum reflexivo de Schön (2000) é deveras diferente 

do que é observado em muitas universidades brasileiras. Isso porque, os currículos dos 

cursos de formação inicial de professores são apoiados no modelo da racionalidade 

técnica, os quais tendem a separar a teoria do universo da prática. As universidades 

foram dominadas, durante muito tempo, pelo o “modelo aplicacionista” do 
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conhecimento: os estudantes passavam três anos assistindo a aulas baseadas em 

disciplinas e constituídas de conhecimentos proposicionais. Em seguida, ou durante 

essas aulas, eles ficavam durante um ano nas escolas para estagiar e “aplicarem” esses 

conhecimentos (FEITOSA; LEITE, 2012). 

Discordando dessa proposta curricular, Zeichener (1995) defende que o 

currículo racionalista dos centros formadores de professores, bem como a separação 

entre pesquisa e prática, não deixam espaço para a reflexão. O autor afirma que a 

educação possui ocasiões que são indeterminadas e geram a incerteza, a singularidade e 

o conflito. A ideia do practicum reflexivo traz como perspectiva inovadora a ideia de 

que o profissional docente nem sempre terá respostas para todas as ocasiões que 

enfrenta, pois a sala de aula é um lócus dominado pela imprevisibilidade. 

Baptista (2003) estudou as contribuições que a prática reflexiva proporcionou 

para a formação inicial de professores de Ciências Biológicas, a partir dos resultados de 

experiências práticas vivenciadas nas práticas curriculares e estágio supervisionado no 

referido curso. A autora indica que, ao apresentar aos futuros professores ocasiões para 

reflexões, eles posicionaram-se criticamente em relação às suas porvindouras atividades 

educativas, desenvolvendo a identidade docente e rejeitando uma postura pedagógica de 

repetidores de conhecimentos produzidos por outros. 

Quando olhamos cuidadosamente as teorias dos “professores reflexivos” 

podemos notar que elas podem ser concepções interessantes para a área das ciências da 

natureza, pois compreendem que a atividade docente, em uma sociedade de classes 

como a que vivemos, não pode se abreviar à procura de uma mera técnica educativa.  

Resgatando o lado crítico do conceito de “professor reflexivo”, acreditamos que é 

preciso buscar subsídios para a formação de professores reflexivo-engajados, visando-se 

à transformação das instituições de ensino e da sociedade. Para tanto, cabe à 

universidade criar estratégias e alternativas para a consolidação de tal modelo, 

baseando-se na práxis e na emancipação pelo trabalho. Destarte, cabe ainda 

compreendermos “[...] que os estágios supervisionados são uma ferramenta ímpar para o 

desenvolvimento e instrumentalização da práxis dos futuros professores de Ciências” 

(FEITOSA; LEITE, 2012, p. 49). 

Diante dessas proposições, defendemos que o papel da educação não pode ser 

reduzido a um “treinamento” de habilidades práticas. Pelo contrário, acreditados que 

deve envolver a formação de uma classe de intelectuais vital para desenvolvimento de 

uma sociedade livre. Os professores reflexivo-engajados precisam desenvolver uma 
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práxis crítica e emancipatória, de modo que se reconheçam como potenciais agentes de 

transformação. Com isso, eles devem se manifestar contra as injustiças econômicas, 

políticas e sociais dentro e fora das escolas. Seguramente, esta proposição pressupõe 

concepções de formação inicial e continuada de professores com características bastante 

distintas das que são praticadas atualmente. Todavia, acastelamos que a formação 

docente deve primar pelo desenvolvimento desses intelectuais.  

Após esse navegar nas diversas concepções sobre os “professores reflexivos”, 

nossa análise indica que o conceito sofreu diversas reformulações teóricas ao longo das 

últimas décadas: passou por águas neotecnicistas e individualistas (SCHÖN, 1995); 

chegou a proposições de ação coletiva (ALARCÃO, 2007; ZEICHNER, 1995); e 

finalmente, encontrou o liquido precioso das teorias críticas, de base neomarxista 

(FEITOSA; LEITE, 2011; PIMENTA, 2006). A literatura da área indica que há uma 

direção ideológica e militante para o ensino de ciências da natureza, apontando na rota 

de um porto metaforicamente representado pela categoria do professor como um 

intelectual reflexivo-engajado. 

Devemos ressaltar que em algumas concepções de “professor reflexivo” se 

processem com procedimentos reflexivos mais sofisticados que em outras, a efetivação 

de ações assentadas em reflexões, no geral, muitas25 “encaram a educação como 

autônoma e buscam compreendê-la a partir dela mesma” (SAVIANI, 2005a, p. 5). Elas 

se voltam para o trabalho docente, como se fosse um fim em si próprio, excluindo seus 

aspectos estruturais e sociais, de forma que a singular preocupação profissional é 

“ensinar bem” os conteúdos disciplinares do ensino de ciências. Buscam, dessa forma, 

soluções localizadas, para problemas, supostamente, também localizados, como por 

exemplo: a melhor forma de ensinar o ciclo da água, como “transmitir” as informações 

sobre os animais invertebrados, ou os sistemas que compõem o corpo humano. 

Por outro lado, o professor reflexivo-engajado de ciências deve estar atento, não 

somente às questões do conteúdo específico da ciência, mas também às vinculações 

sociais e finalidades sociopolíticas do ato de ensinar. Dentro desta tendência valorizam-

se os conteúdos escolares tratando-os a partir das experiências sociais vividas no 

cotidiano dos alunos, fortalecendo-se o papel de mediação que a escola deve exercer 

entre as vivências individuais e suas articulações com as grandes questões sociais e 

políticas, seja da sua cidade, do seu país ou do próprio planeta Terra. 

                                                 
25 Referência às concepções de Schön (1995; 2000), Zeichener (1995) e Alarcão (2007). 
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Certamente, para a efetivação dessa proposta formativa, devemos analisar outras 

possibilidades curriculares nas instituições de ensino. Assim, trazemos a seguir a 

perspectiva de compreender os currículo como a mandala. 

 

3.4. O currículo como uma mandala 

 

Nesse momento, nosso texto retoma algumas considerações feitas no Capítulo 2, 

no qual discutimos alguns aspectos teórico-epistemológicos que servirão de base para 

nossa reflexão sobre o currículo. Vimos que na educação são usadas diversas metáforas 

para ampliar o entendimento sobre os projetos pedagógicos que se relacionam com o 

mundo educativo. Comentamos, por exemplo, a metáfora da árvore cartesiana, o rizoma 

de Deleuze e Guattari (1995). No presente capítulo (item 3.1.), analisamos a metáfora 

da educação bancária de Freire (2005). No entanto, considerando nossa filiação político-

epistemológica a perspectiva do materialismo histórico e dialético de base marxiana, 

entendemos que é importante efetivar um outro ponto de vista curricular: o currículo 

como uma mandala. 

Reconhecemos que existe uma tendência na academia em desqualificar as 

abordagens científicas que se utilizam dessa forma metafórica de compreender os 

objetos da ciência. Nos dizeres de Santos (2007, p. 42), numa referência a esse ponto de 

vista, temos: 

Eu tenho alguma dificuldade com a ideia de que possamos falar de 
uma racionalidade metafórica, sobretudo porque, normalmente, em 
nosso tempo de transição, essa é uma maneira de desqualificar a 
racionalidade: é metafórica, não é real, não é literal. 

Na passagem acima, o autor nos alerta dos perigos que corremos ao ousar 

navegar nas águas turbulentas da metáfora, como mapa de navegação no oceano de 

incertezas das investigações científicas. Mesmo sabendo dessa ameaça, correndo o risco 

de ser interpretado como uma visão “não-acadêmica”, iremos usar a metáfora para tecer 

considerações sobre a nossa proposição teórica. Recorrendo a Santos (2007), 

novamente, o autor analisa o uso das metáforas na literatura acadêmica na área das 

ciências da natureza; 

Todo o conhecimento começa por ser metafórico. Quando falamos de 
corrente elétrica, algum de nós se dá conta de que isso é uma 
metáfora? Mas originalmente é: quando inventaram a eletricidade, 
não sabiam como chamá-la; o que conheciam era a corrente dos rios, 
que lhes pareceu semelhante, e passou-se metaforicamente a chamá-
la assim, e hoje está "literalizada". Não se produz ciência sem 
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metáforas; meu debate com os positivistas, muito duro, é 
precisamente porque penso que a própria ciência da vida – a 
Biologia, por exemplo - não funciona sem metáforas. Não se devem 
desperdiçar experiências; se há tradução de uma origem linguística, 
se é um conceito que, além disso, foi utilizado de maneira 
hegemônica, é outra reprodução da razão preguiçosa. (SANTOS, 
2007, p. 42-43). 

Assim, adotaremos o termo que é utilizado como enredo construtivo de uma 

visão da cultura oriental – a mandala. Essa figura diz respeito a imagens universais e 

atemporais, e, talvez por isso mesmo, arriscamos dizer que a maior parte das pessoas 

tem condições de reconhecê-las e defini-las, ainda que de forma tácita e imprecisa. 

Porém alertamos que essa é uma metáfora educativa aberta, e não um conceito 

delimitado. Como nos diz Trindade (2008, p. 74), viver a metáfora é “mais importante 

do que defini-la, porque o próprio ato de definir estabelece barreiras”.  

Outros autores já seguiram por esse caminho da amplitude metafórica, como por 

exemplo, Miranda (2008, p. 118) ao abordar um possível conceito para a 

interdisciplinaridade, acredita que a característica polissêmica do vocábulo tem muito a 

contribuir para uma crítica reflexão sobre o assunto, “justamente por não aquietarem 

nossas concepções. Portanto, penso que o movimento de acomodação do termo 

resultaria em sua morte de sentido”. Assim, nos parágrafos abaixo trazemos a origem e 

os múltiplos significados que figura simbólica da mandala traz.  

 

3.4.1. A mandala  como uma forma de expressão do mundo  
 

O termo “mandala” está relacionado ao círculo, uma representação geométrica 

da dinâmica relação entre o ser humano e o universo, entre o micro e o macrocosmo. De 

fato, a síntese de sua significação cabe na etimologia da palavra mandala, que vem do 

sânscrito e significa círculo (FRANCHI, 2002). Ela é um diagrama simbólico usado 

como um instrumento para meditação, uma vez que atua como uma representação do 

cosmo, um ponto de união das forças universais. As mandalas são constituídas por uma 

imagem arredondada miscigenada por um padrão de forma que se repetem 

simetricamente em torno de um ponto central. O contorno circular de uma mandala 

parece expressar o divino e o mundano, a união e a desagregação. A mandala é “uma 

imagem sintética do dualismo entre diferenciação e unificação, variedade e unidade, 

exterioridade e interioridade, diversidade e concentração” (RAMOS, 2006, p. 13). Ou, 
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utilizando a definição de mandala contida no “Dicionário de Símbolos Exotéricos”, 

podemos afirmar que se trata de: 

Termo sânscrito para designar diagramas ou círculos simbólicos 
utilizados para exercícios de meditação, concentração e também em 
operações de magia branca. As mandalas, utilizadas principalmente 
na Índia e no Tibet, possuem simbologia complexa. Sua estrutura 
básica consiste de um centro (símbolo da totalidade, da divindade, da 
consciência superior ou cósmica) e de uma quantidade de formas 
dispostas geométrica ou circularmente ao redor do centro (formas 
essas que representam as inúmeras facetas da personalidade humana 
e as infinitas formas do universo manifestado). A finalidade 
primordial das mandalas parece ser a de encorajar e induzir o 
espírito, através da contemplação e concentração da mandala, a 
percorrer o caminho evolutivo que vai de um estado de consciência 
puramente biológico até um estado de consciência espiritual 
(PELLEGRINI, 1995, p. 33). 

Segundo Ramos (2006, p. 5), a palavra tibetana para mandala é kyilkhor (tib. 

Dkyil khor), a qual significa “centro”. Assim, podemos inferir que o círculo, o qual é 

parte essencial da mandala, representa o todo, ou seja, as relações entre os fatores que 

formam a totalidade. A mandala, por meio do seu centro, ilustra tanto a unicidade 

fundamental, quanto a multiplicidade do mundo da aparência. 

Adriano Carvalho (2007) indica que o círculo representa a perfeição e a 

plenitude que o ser humano busca atingir. No círculo existem infinitos pontos que 

distam igualmente do ponto central. Todos os pontos, incluindo-se as coisas/pessoas que 

neles se encontram voltadas para o centro, têm a visão de todos os demais no círculo. 

Aqui, todos são do mesmo modo relevantes na composição final, que é o próprio 

círculo. Ele contém o vazio, o qual garante a distância entre as coisas/pessoas, é o vazio 

através do qual elas estão unidas e de onde pode emergir a criação feita por todos. 

Apenas compor a circunferência da roda já constitui uma criação, num espaço 

diferenciado e, possivelmente, sagrado (MARTINS; PANZOLDO, 2007). 

Uma das primeiras formações que os grupos humanos adotaram no 

desenvolvimento da vida social foi o círculo. Nele passaram a representar os ciclos da 

natureza:  

[...] o ritmo das estações, o tempo dos cultivos (semeadura, 
crescimento, maturação e colheita), o pulsar dos movimentos do sol, 
da lua, das estrelas e dos planetas no céu, o ritmo da respiração e dos 
batimentos cardíacos, a vida e a morte. Adotaram a formação circular 
em seus rituais de passagem (nascimento, iniciação à maioridade, 
união matrimonial, morte), em celebrações, ocasiões de reverência, 
temor, louvor, gratidão e oração à terra e à(s) divindade(s) 
(MARTINS; PANZOLDO, 2007, p. 20). 
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Cabe denotar que as danças circulares, comuns em vários povos, são uma forma 

de movimento corporal que também relembram as mandalas. As danças são uma 

potente ferramenta para o trabalho grupal, uma vez que criam nos participantes um 

clima de acolhimento e união (Idem, 2007).  

Já partindo para a análise mandálica da própria natureza, feita por Ramos 

(2006), Tenzin-Dolma (2007) e por Dahlke (2007), percebemos que muitas coisas no 

mundo natural possuem a forma de mandala. As formas magistrais da natureza são 

como mandalas, como exemplo, podemos citar: a estrutura celular, o embrião animal, as 

sementes, as flores, os cristais, os flocos de gelo, as conchas, os planetas, o Sol, a Lua, 

as nebulosas, as galáxias. 

No mundo Oriental, as mandalas são usadas como instrumento de meditação, 

uma vez que elas têm a propriedade de “nos prender a atenção, de nos convidar à 

introspecção, à percepção de seus aspectos e de seu arranjo harmônico” (MARTINS; 

PANZOLDO, 2007, p. 14). São capazes de nos deleitar a ponto de nos fazer tranquilos, 

propiciando à mente que se distancie dos problemas imediatos, induzindo-a ao exercício 

da contemplação. 

A aparente desordem dos fenômenos é comandada por um arranjo de linhas, 

figuras geométricas ou não, cores, entre outros elementos, caracterizado por uma 

hierarquia natural, relacionado às mandalas. A forma da mandala é determinada pela 

tradição a qual ela está relacionada. Como exemplo, temos o Budismo Vajrayana, que 

possui mandalas em sua prática meditativa. Essas mandalas possuem em sua estrutura 

básica a representação de um “palácio quadrado, com um centro, e quatro portas 

situadas nos quatro pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Os mandalas podem ser 

pintados, desenhados ou feitos como objetos de metal”. (op. cit., p. 6) 

Nesse tipo de Budismo, o simbolismo da mandala está em íntima 

correspondência com a metafísica espiritual, permitindo o praticante aprender a 

interpretar o mundo e depois a integrar o duplo movimento de expansão-contração das 

forças cósmicas, que criam e destroem alternativamente as várias manifestações das 

formas vivas e não-vivas do Cosmo.  

 

3.4.2. A mandala como representação das ciências – para além do misticismo  
 

Diante do que vimos até aqui, podemos perceber que a mandala traz consigo 

uma forma de expressão das culturas humanas. Até agora, vimos que as mandalas estão 
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relacionadas com aspectos que, muitas vezes, transcendem a matéria, e adentram na 

esfera da religião e do misticismo. No entanto, considerando que o nosso foco está no 

mundo acadêmico/científico, devemos compreender essa figura como sendo algo que 

também pode fazer parte da ciência. A seguir, apresentamos alguns usos da mandala 

dentro do campo das ciências. 

Podemos iniciar comentando que no campo da psicologia encontramos 

referência a mandala, como destaca os trabalhos de Carl Gustav Jung (1964), que 

estudou em profundidade a simbologia das mandalas, relacionando-as à simbologia 

universal do círculo, conforme demonstra Pellegrini (1995). Para a Psicologia Analítica 

jungiana, as mandalas podem ser entendidas como arquétipos, sendo que vários povos 

humanos usaram este símbolo a fim de ilustrar a ideia de coesão e continuidade entre 

eventos e entidades na dinâmica do Cosmos. 

Conforme Jung, as mandalas proporcionam toda uma gama de simbologias que 

estão ligadas com os desenvolvimento dos desejos, das fantasias, das motivações do 

inconsciente do indivíduo que a representa.  

Jung traz em suas pesquisas sobre as mandalas o inconsciente coletivo como 

estrutura de significados e reconhecimento das polaridades ego-outro. Segundo esse 

autor, o inconsciente coletivo corresponde à camada mais profunda da psique humana e 

constitui-se dos aspectos que foram herdados da humanidade. É no inconsciente que se 

encontram os traços funcionais e simbólicos comuns a todos os seres humanos, como 

imagens virtuais. A título de esclarecimento, trazemos a passagem elabora por Franz 

(1964, p. 213) na obra organizada por Jung, intitulada “O Homem e seus Símbolos”: 

Entre as representações mitológicas do self quase sempre 
encontramos a imagem dos quatro cantos do mundo, e muitas vezes o 
Grande Homem, representado no centro de um círculo dividido em 
quatro. Jung usou a palavra hindu mandala (círculo mágico) para 
designar este tipo de estrutura, que é uma representação simbólica do 
"átomo nuclear" da psique humana — cuja essência não conhecemos. 
É interessante observar que o caçador Naskapi não representa 
pictoricamente o seu Grande Homem como um ser humano, mas 
como uma mandala. Enquanto os Naskapis, sem a ajuda de ritos ou 
doutrinas religiosas, alcançam uma experiência direta e ingênua do 
centro interior, outras comunidades usam o motivo da mandala para 
restabelecer o equilíbrio interior perdido.  
Por exemplo, os índios Navajo tentam por meio de pinturas na areia, 
às quais dão a estrutura da mandala, trazer uma pessoa doente a 
harmonizar-se consigo mesma e com o cosmos — e portanto a 
restabelecer sua saúde.  
Nas civilizações orientais são utilizadas imagens análogas para 
consolidar o ser interior ou favorecer uma meditação profunda. A 
contemplação de uma mandala deve trazer paz interior, uma sensação 
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de que a vida voltou a encontrar a sua ordem e o seu significado 
(grifos do autor). 

Para Jung (1964) o inconsciente coletivo pode ser compreendido 

metaforicamente como uma atmosfera na qual vivemos, e que ao respirarmos a cultura 

humana, trazemos algo dessa atmosfera para dentro de nós. Nele encontram-se 

estruturas psíquicas chamadas pelo pensador de Arquétipos, isto é, formas primordiais 

que organizam os contentos psicológicos, que, normalmente, correspondem a temas 

mitológicos que aparecem em culturas diversas. Jung escreve que nós nascemos com 

uma herança psicológica, que se soma à herança biológica e cultural. Ambas são 

determinantes essenciais do comportamento. 

Dentro do mundo das ciências, a mandala também é utilizada como figura de 

estudo e de tratamento em alguns campos, a saber: na área da psicologia ela é figura de 

estudo sobre os arquétipos (FRANZ, 1964); na saúde ela é usada como ferramenta no 

tratamento de jovens com déficit de atenção (DIBO, 2007); na terapia ocupacional a 

mandala é empregada como possibilidade de vivência em grupos (MARTINS; 

PANZOLDO, 2007).  

Outro local de aplicação das mandalas com um diálogo com o mundo científico 

é nos sistemas agropecuários, como uma tecnologia da agricultura irrigada. Nesse caso, 

existe uma forma de produção agrícola ligada ao tema em questão, uma tecnologia que 

já vem sendo aplicada de forma crescente no Brasil e no Mundo (MARIUZZO, 2007). 

Magalhães et al. (2012) indicam que o sistema de produção com mandala é um das 

principais técnicas de emprego de tecnologias adequadas que sejam aplicáveis à 

realidade de pequenas comunidades rurais, buscando uma produção agrícola inovadora, 

com condições de fornecer alimentos e proporcionar uma fonte de renda para as 

famílias. Segundo os autores, esse é “um sistema que vem modificando a vida do 

homem do campo com a produção diversificada, melhorando sua alimentação e 

contribuindo para o resgate da dignidade humana” (op. cit., p. 5).  

A técnica de plantação através do sistema de mandalas é um sistema voltado 

para a produção agropecuária que utiliza a irrigação e a criação de pequenos animais 

com uso de métodos naturais, partindo do seu ponto central para a periferia do sistema, 

onde todas as formas de energia são originadas, garantindo a sustentabilidade do meio 

ambiente. Ela pode ser composta por vários círculos de distribuição de água, 

organizados ao redor de um reservatório central em forma de cone. Esse arranjo 

mandálico circular serve para minimizar o desperdício na irrigação, que é controlado 
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com o gotejamento regular nas plantações diversificadas nos círculos concêntricos. O 

reservatório de água, cercado com tela ou galhos, pode ser utilizado para criação de 

diversos animais de interesse econômico, como patos e peixes. 

Assim, a mandala já possui uso reconhecido no mundo acadêmico/científico. 

Desta feita, nesse momento, iremos apresentar nossa metáfora categorial, relacionando 

metaforicamente a figura da mandala com o campo da ciência que estuda a educação, 

relação esta que já apresentamos em trabalhos anteriores (FEITOSA; LEITE, 2011; 

FEITOSA; FIGUEIREDO, 2013). A ideia de compreender o currículo como uma 

mandala surgiu da necessidade de encontrar uma perspectiva teórica que congregasse as 

diferentes expressões dos currículos com os aspectos político, materialista e dialético da 

visão de mundo marxista, incluindo seus aspectos ontológicos, axiológicos e 

gnosiológicos.  

Em nossa busca encontramos vários autores que tentaram discorrer sobre essa 

possibilidade de congregação (GADOTTI, 1997; GIROUX, 1992; MC LAREN, 1997), 

porém, numa análise mais cuidadosa, percebemos que essas obras não consideravam, 

explicitamente, que o currículo pode servir para uma formação omnilateral (MARX, 

2004). Queremos, de certa maneira, ampliar as possibilidades de compreensão sobre os 

currículos numa perspectiva que resgate a totalidade e a dialética como pontos centrais, 

tornando o marxismo mais educativo, e a educação mais marxista. 

Entendemos que a educação nessa área mostra uma realidade eclipsada, cujas 

falcatruas do capital estão escondidas atrás de uma cortina de fumaça dos fetichismos da 

neutralidade e a-historicidade, bem como da suposta visão não-política da pedagogia. 

Não obstante, acreditamos nossa metáfora categorial, a mandala26 (FEITOSA; LEITE, 

2011), pode ser interessante para se pensar num ensino de Ciências Naturais que vá 

além da disciplinaridade. 

Da mesma forma que a mandala visa uma união entre os contraditórios do 

universo espiritual e mundano, buscamos a construção inicial de uma síntese dialética 

de diferentes aspectos contraditórios que se conectam com o ensino das Ciências 

Naturais: professor/aluno, formador/formando, teoria/prática, ensino/aprendizagem, 

pedagogia/política. Em especial, nossa visão materialista histórica e dialética de base 

marxiana nos permite visualizar a síntese entre currículo, ensino de ciências da natureza 

                                                 
26 Utilizamos essa metáfora por compreendê-la como relevante para a educação crítica, sem, contudo, nos 
determos às perspectivas restritamente espiritualistas e psicológicas da educação.  
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e formação docente nessa área. Isso se torna possível, quando acreditamos que o todo é 

mais que a soma das partes. 

Assim, a mandala é, num sentido dialético, uma forma conectiva e uma síntese 

de múltiplas relações; saberes parceiros, unidos num diálogo teórico-prático que é, ao 

mesmo tempo, harmônico e desarmônico, visível e invisível, essência e aparência. 

O currículo como uma mandala porta uma perspectiva epistemológica que 

entende que o conhecimento é totalizante e a atividade educativa humana, em geral, é 

um processo de totalização, que nunca alcança uma etapa definitiva e acabada. Ao 

adotarmos como suporte a perspectiva da totalidade, estamos tentando transpor a árida e 

tenebrosa terra da fragmentação proposta pelo ensino disciplinar; buscamos superar essa 

visão através da figura da mandala, a qual tenta agrupar aspectos que singulares, porém, 

que estão unidos formando uma totalidade única.  

Tal visão traz a perspectiva que os conteúdos da área de ciências da natureza 

devem ser trabalhados de forma dinâmica, através da práxis dos atores/autores sociais 

da educação. Aqui não há estabilidade que não possa ser derrubada; não há certezas 

absolutas. Com isso, queremos implodir o edifício filosófico da constância, e em seu 

lugar construir a ponte do movimento curricular. Por isso, nossa mandala é dialética, 

referendada pela categoria do movimento, do devir. 

O currículo como mandala adota, de forma eminentemente política, a 

perspectiva de se buscar a transformação radical da sociedade e da sua relação com o 

ambiente. E, para embasar essa perspectiva, nada melhor que adotar a dialética como 

um dos fundamentos epistemológicos do currículo como mandala. Como diz Lukács 

(2003, p. 64), “a dialética materialista é uma dialética revolucionária”. 

Ao percorrer os rios do pensamento curricular mandálico, notamos suas águas se 

encontram no grande oceano dialético-dialógico das teorias críticas da educação. Nessa 

perspectiva, entendermos que a atividade educativa, numa sociedade desigual e injusta 

como a que vivemos, não pode se resumir, exclusivamente, à busca de uma eficiência 

conteudista e/ou disciplinar. Assim, defendemos que é preciso buscar subsídios para a 

formação de professores reflexivo-engajados (FEITOSA; LEITE, 2011), visando à 

transformação da escola e da sociedade.  

Enfim, esse é grande desafio, pois exige condições materiais, éticas e 

intelectuais que são bem diferentes das vistas hoje nos centros de formação docente. O 

“futuro é incerto é porque na incerteza reside a semente de toda a criatividade” 
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(TRINDADE, 2008, p. 71). Assim, acreditamos que é necessário ensinar o ponto 

fundamental da educação científica: ensinar ciências é construir mandalas. 

Com base na discussão realizada até o momento, percebemos que não 

permanece um currículo único, exclusivo, sólido e imutável; o que existe são currículos 

(formal, real, oculto), os quais se inter-relacionam de forma dinâmica e flexível, num 

continuo devir. Diante das possíveis definições que encontramos para o currículo, 

acreditamos que não há uma única sentença que descreva todas as possibilidades para 

esse tema (SILVA, 2007). Daí o motivo de usarmos a metáfora curricular da mandala. 

Outro ponto de apoio para nossa construção dessa mandala teórica é a 

perspectiva marxista que vai para “além das disciplinas”. Acreditamos que ela pode 

contribuir para uma discussão mais crítica é na questão da relação entre o que é 

ensinado na escola e aquilo que é exigido do trabalhador visando à produção de 

mercadorias (BIANCHETTI; JANTSCH, 2003). 

Acreditamos que perceber o currículo como uma mandala é uma abertura a 

efetivação do ser omnilateral, isto é, aquele cujas capacidades universais se 

desenvolvam como um todo. A omnilateralidade não passa apenas pelo 

desenvolvimento multilateral das diversas capacidades de trabalho do homem, mas 

passa pelo desenvolvimento universal da mente e do corpo humanos, em todos os seus 

sentidos e capacidades, pois a fruição do ser em sua essência omnilateral é o homem 

total. Como nos descreve Marx: 

O homem se apropria da sua essência omnilateral de uma maneira 
omnilateral, portanto como um homem total. Cada uma das suas 
relações humanas com o mundo, ver, ouvir, cheirar, degustar, sentir, 
pensar, intuir, perceber, querer, ser ativo, amar, enfim todos os órgãos 
da sua individualidade, assim como os órgãos que são imediatamente 
em sua forma como órgãos comunitários, são no seu comportamento 
objetivo ou no seu comportamento para com o objeto a apropriação 
do mesmo, a apropriação da efetividade humana; o seu 
comportamento para com o objeto é o acionamento da efetividade 
humana; (por isso ela é precisamente tão multíplice (vielfach) quanto 
multíplices são as determinações essenciais e atividades humanas), 
eficiência humana e sofrimento humano, pois o sofrimento, 
humanamente apreendido, é uma autofruição do ser humano. 
(MARX, 2004, p. 108). 

Dentro da formação dos educadores, o conceito de formação omnilateral supera 

a educação bancária tradicional, uma vez que objetiva a educação do “homem total”. 

Assim, a formação omnilateral não é elaborada para os seres abstratos, e sim representa 

a chegada histórica do ser humano a uma totalidade de capacidades produtivas 

(intelectuais e físicas) e de possibilidades de deleite dos bens espirituais, além dos 
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materiais, perfazendo uma formação que converge no entendimento de que “multíplices 

são as determinações essenciais” que nos fazem humanos. 

Conforme explanamos anteriormente, a sociedade atual está sob os desmandos 

da ordem burguesa, fato típico do capitalismo (CHAGAS, 2011; FRIGOTTO, 2008; 

MÉSZÁROS, 2008; SAVIANI, 2005, 2005a; TONET, 2002). Inclusive, os currículos 

das escolares, ao incorporarem esse nexo dominante, podem funcionar adequando 

ideológica e tecnicamente os sujeitos humanos para atenderem as exigências da 

produção capitalista e da reprodução sociometabólica do capital.  

Desta forma, o currículo vincula-se às necessidades mercantis (APPLE, 1996; 

DUARTE, 2003; GIROUX, 1986, 1992, 1997, 2006; MC LAREN, 2001, 1997, 2002), 

obedecendo às determinações históricas dos modelos de produção predominante em 

cada fase do capitalismo – atualmente, o capital industrial/financeiro. Pensando no tipo 

de formação para o trabalho que ocorre sob essas condições, notamos que é um tipo de 

formação ligada a uma roupagem do capitalismo que assinala a educação como 

ferramenta principal para o aprimoramento da demanda para a acumulação de riquezas. 

Tal formação não permite que o ser humano se desenvolva de forma plena, pois ele fica 

preso no perverso ciclo de reprodução do capital. Marx (2004, p. 139) resume o seu 

ponto de vista afirmando que o “homem se torna cada vez mais pobre enquanto homem, 

carece cada vez mais de dinheiro para se apoderar do ser hostil, e o poder de seu 

dinheiro cai precisamente na relação inversa da massa de produção”, ou seja, prossegue 

o pensador comunista, “cresce na penúria, à medida que aumenta o poder do dinheiro”. 

A educação para o trabalho dos professores e professoras também parece seguir o 

mesmo caminho. 

Opondo-se a essa perspectiva, defendemos uma formação omnilateral. Esta 

última pode ser entendida como aquela que visa formar o ser omnilateral, isto é, o 

sujeito consciente dos problemas de seu mundo, um ser humano apto a contribuir para a 

construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A formação omnilateral abrange o 

desenvolvimento integral do ser, em todas as suas potencialidades e em todos os seus 

sentidos.  

De acordo com sua análise sobre a sociedade capitalista, Marx (2004) aponta a 

necessidade de que a educação da classe trabalhadora combine trabalho produtivo, 

exercícios físicos, formação intelectual e educação politécnica. Através dessa formação 

integral, a classe operária será elevada acima dos níveis da burguesia. Devido ao 
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elevado grau de dificuldade imposto na conquista desse tipo de formação humana numa 

estrutura de sociedade capitalista, existe uma predisposição a se postular que tal tarefa 

só possa ser efetivada pós-mudança revolucionária das relações socioeconômicas. 

Entretanto, como portadores da visão de um currículo como mandala, acreditamos que a 

formação do sujeito omnilateral é imprescindível para que se possa haver a revolução, e 

que, por conseguinte, é primordial fazê-la avançar dentro dos limites da sociedade 

capitalista, produzindo em seu interior as sementes da própria mudança, especialmente 

no campo da formação docente. 

A formação omnilateral pressupõe o casamento entre educação e trabalho, 

funcionado como elo de transição para uma nova formação social e histórica, na qual 

seja viável uma sociedade omnilateral. Além dos bens materiais, essa formação leva em 

conta o gozo daqueles não-materiais - como a ética, a estética e a arte – dos quais o 

trabalhador tem ficado excluído em consequência da divisão e da alienação do trabalho. 

Acreditamos que o currículo como uma mandala traz à tona essa discussão sobre 

qual tipo de formação queremos para as nossas instituições de ensino que formam os 

futuros professores, permitindo se pensar no aluno concreto, aquele que está diante do 

professor, tomando o cuidado de não se perder de foco a multidimensionalidade 

humana. Tal perspectiva implica em irmos além das noções de competência, habilidade 

e técnica, pois acreditamos que é imperativo reconhecer o aprendiz como ser 

omnilateral, ou melhor, concomitantemente cognitivo, afetivo, cultural, biológico, 

estético, lúdico, sexual, comportamental, social, econômico, político e, sobretudo, 

histórico. Tais dimensões precisam ser articuladas em movimentos dialéticos, que 

resistem à fragmentação e ao isolamento das partes. 

O currículo como mandala é dialético, pois resgata as contradições inerentes aos 

processos educativos: sujeito/sociedade, formador/formando, estrutura/superestrutura, 

ensino/aprendizagem, currículo formal/currículo em ação, ação/reflexão, etc. 

Acreditamos que as perspectivas marxiana e gramsciana, em especial os 

conceitos de omnilateralidade e de intelectual orgânico, inerentes ao currículo como 

mandala, são bastante relevantes para os professores de Biologia, uma vez que o 

docente, como um intelectual a serviço de uma classe, possui um papel mister na 

mudança paradigmática e revolucionária da sociedade. O Ensino de Biologia deve 

primar pelo desenvolvimento de intelectuais a serviço das classes oprimidas (FEITOSA, 

2010). 
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Assim, esse movimento histórico de transformação revolucionária só se torna 

possível desde que as classes subalternas gerem um grupo de intelectuais orgânicos por 

meio de um “progresso intelectual de massas”, gerando uma nova cultura, invólucro de 

uma nova hegemonia e de um novo bloco histórico. O bloco histórico, na perspectiva 

gramsciana (GRAMSCI, 1988), refere-se à ligação entre a Estrutura das forças de 

produção (capitalista, em nosso caso) e a Sociedade civil, e suas instituições objetivas 

materializadoras do consenso social (MARTINS, 2008). Para isso tudo, a formação de 

uma camada de intelectuais orgânicos seria imprescindível. Somente dessa forma é que 

teríamos mudanças sociais que possam perdurar, haja vista que: 

[...] qualquer movimento superestrutural orgânico é duradouro, pois 
representa as ideologias dos diferentes grupos sociais situados na 
estrutura. Assim, a organicidade dos movimentos superestruturais 
sempre irá depender da sua vinculação com o nível estrutural 
(MAGRONE, 2006, p. 361). 

Diante dessa concepção mandálica, trazemos as contribuições da práxis dos 

grandes pensadores coligados a linha marxista (MARX, 2008; GRAMSCI, 1988; 

SAVIANI, 2007), a qual postula que as massas devem ser educadas de modo a 

tornarem-se sujeitos ativos e conscientes na vida social e política. Nessa perspectiva, a 

educação na área das ciências da natureza deve ser realizada pela mediação dos 

intelectuais, isto é, dos indivíduos que organizam e difundem a concepção de mundo de 

uma classe social que, emergindo do terreno da produção econômica, procura exercer o 

seu governo sobre a sociedade. 

Para que as práticas emancipatórias sejam efetivadas nas escolas e 

universidades, e em especial no Ensino de Biologia, é preciso buscar saídas para as 

dificuldades encontradas. Uma possível solução é encarar o currículo dos cursos de 

formação docente como o lócus inicial da práxis dos futuros professores. A práxis é 

uma forma de atividade específica, distinta de outras com as quais pode estar 

intimamente vinculada, pois agrega a indissociabilidade entre teoria e prática. Nessa 

perspectiva, ao se usar a teoria é possível ampliar as discussões geradas em sala de aula, 

e fazer com que os alunos reflitam sobre o que estaria acontecendo na sociedade.  

Assim, o currículo como mandala pode servir como uma atividade 

instrumentalizadora da práxis docente revolucionária, seguindo a linha da “escola 

unitária” gramsciana; não de aproximação exclusiva entre trabalho manual e intelectual; 

e sim de unidade entre trabalho (docência) e instrução (formação inicial e continuada). 

Como especificamos a seguir: 
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A formação teórica dos professores de Biologia, nas faculdades e 
universidades, encontra uma condição propicia para a reflexão crítica 
sobre a prática nos estágios supervisionados. Com isso, o currículo 
poderia se desenvolver de modo a efetivar uma aproximação entre o 
trabalho dos futuros professores (o exercício da docência) e a teoria 
vista na universidade (FEITOSA, 2010, p. 3022) 

Nessa perspectiva, no currículo como mandala não haveria separação entre 

teoria e prática, pois elas estariam unidas pela práxis, a qual é vista como o ponto mister 

para a transformação da escola e da sociedade. Neste sentido, a tarefa do professor não 

se resolve em “conversas vazias”, mas está vinculada ao seu ativo agir político, que 

opera de forma tal que o real possa se tornar inteligível às classes subalternas e que estas 

possam descobrir e se libertar das condições desumanas em que vivem. Assim, ao invés 

de ser privativo de uma ótica individualista e mercadológica, o currículo deveria ser um 

local de práxis e, consequentemente, de organicidade entre formação intelectual na 

universidade e preparação para o trabalho docente.  

E para estabelecer essa unitariedade, seria crucial o trabalho vivente do professor 

formador, enquanto intelectual reflexivo-engajado consciente da contraposição cultural 

do universo escolar versus o universo social. Por esta consciência ele deveria ensinar em 

conformidade com a cultura superior representada pelos oprimidos. Caso isso não 

ocorra, continuaremos a ter inovações regulatórias e “uma escola retórica, sem 

seriedade porque faltará a corposidade material do ‘exato’ e a ‘verdade’ será tal somente 

nas palavras, ou seja, será retórica” (GRAMSCI, 1988, p. 132). Se essa educação 

retórica permanecer, continuaremos a ver mudanças apenas ao nível das propostas 

curriculares formais e/ou do discurso dos professores, e não em sua práxis curricular.  

Assim, o currículo como uma mandala é um convite à viagem, e não uma 

delimitação rígida de fronteiras. Ele busca priorizar programas como roteiros de 

viagens, mas viabiliza percursos pessoais, abrindo espaços para a descoberta de novos 

mundos. Nesse sentido, o currículo como mandala, ao trazer à tona a 

interdisciplinaridade como uma práxis transformadora, a compreensão da 

necessidade de uma formação crítico-reflexiva, tendo como sustentação o 

materialismo histórico e dialético, ele pode ser uma forma de abrir brechas na 

estrutura da escola na sociedade capitalista para se pleitear uma formação 

omnilateral. 

Diante do exposto acima, resumimos nosso quadro teórico com a imagem de 

nossa mandala teórica (Figura 3).  
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Figura 3: Mandala teórica.  
 
 
 

A mandala teórica (Figura 3), representante concreta de uma totalidade, traz no 

centro o currículo. Adjunto a essa categoria, temos o materialismo histórico (MARX; 

ENGELS, 1978) e a dialética (KONDER, 1981; MARX, 2008) como pontos que 

representativos do organismo mandálico. Ligado organicamente a esse corpo marxista, 

temos a pedagogía crítica, incorporada pela adição a mandala das teorías críticas da 

educação e da pedagogía (APPLE, 1982, 1996; GADOTTI, 1997; GIROUX, 1992; MC 

LAREN, 1997), inclusive com aquelas que versam sobre a área das ciências da natureza 

(FEITOSA, 2010; GERALDO, 2006; LOUREIRO, 2006). Aos outros pontos que se 

conectam ao currículo numa forma político-pedagógica e subjetiva-coletiva mais ampla 

temos a inter-relação entre os currículos (PACHECO, 1996, 2005; MOREIRA, 1997; 
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SILVA, 2007), representada pela interdisciplinaridade  (FAZENDA, 2008, 2009). 

Além disso, trazemos a concepção de que os docentes são mediadores dessas relações 

curriculares, e que é através da práxis que os sujeitos se educam (FREIRE, 2005; 

VÁZQUEZ, 2007). Assim, é essencial que os professores sejam reflexivos e críticos 

(ARCE, 2001; PIMENTA, 2006) e engajados na luta pela transformação de um mundo 

livro da opressão (FEITOSA; LEITE, 2011). 

Note-se que a Figura 3 porta uma interligação entre os pontos mandálicos. Com 

essa ligação, centralizada no currículo, queremos destacar a multiplicidade de fatores 

que foram uma determinada totalidade. 

Com tal perspectiva é possível termos o florescer dos brotos de uma visão crítica 

da educação, indo para além das plantas rasteiras do tecnicismo, visualizando o sol do 

ensino engajado, o qual iluminará a escuridão da sociedade desigual e injusta do 

capitalismo. 

Diante dessa apresentação sobre o que pensamos sobre os caminhos teóricos que 

selecionamos como base para nossa investigação – o currículo interpretado como 

mandala – devemos agora seguir para os caminhos metodológicos que escolhemos 

trilhar ao longo dessa tese de doutoramento. 

No capítulo que se segue, iremos continuar no tema da mandala, porém, 

seguindo a construção de uma mandala metodológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



123 
 

CAPÍTULO 4 - CONSTRUINDO UMA MANDALA METODOLÓGICA 
 

 
 

Para investigar os fatos sociais, é imperativo que o pesquisador tenha em mente 

que não existe uma resposta definitiva nas ciências. Não podemos atingir a “certeza” 

com as proposições da ciência. Como nos provoca Popper:  

[...] o alvo do cientista não é descobrir uma certeza absoluta, mas 
descobrir teorias cada vez melhores (ou inventar holofotes cada vez 
mais potentes), capazes de ser submetidas a testes cada vez mais 
severos (e conduzindo-nos com isto sempre a novas experiências, que 
iluminam para nós). Mas isto significa que essas teorias devem ser 
mostradas falsas: é pela verificação de sua falsidade que a ciência 
progride (1975, p. 332). 

Nesse sentido popperiano, a ciência é essencialmente provisória, já que a 

melhor teoria é a que melhor suporta as tentativas de refutação até aquele momento, o 

que não quer dizer que ela será aceita para sempre. Deste modo, a ciência se desenvolve 

através da relação indissociável entre hipóteses, confirmações e refutações.  

Assim, acreditamos que os dados e reflexões que apresentaremos aqui não 

correspondem à verdade vista de forma fixa, monocórdica e única. Ao contrário, 

queremos expressar uma hipótese plausível, dentre as várias possíveis, de um 

determinado fato social. 

Para dar forma a nossa mandala metodológica, resolvemos pincelá-la com as 

cores da dialética, trazendo para nossa pesquisa-arte os tons metafóricos do alerta de 

Flores (2003), o qual indica que grande parte das pesquisas em educação é feita para 

investigar os professores; poucas são feitas com esses atores sociais. No primeiro grupo 

de pesquisas encontramos aquelas nas quais os participantes são tratados apenas como 

“alvo” de dados para o trabalho. Já na segunda, existe o reconhecimento de que os 

pesquisados produzem saberes parceiros na pesquisa, a qual busca relações 

longitudinais. É nesse derradeiro ponto que nossa pesquisa se encontra, com os atores da 

instituição de ensino.  

Nesse momento, para ampliar e aprofundar nossa mandala, é importante 

destacar nossa visão da pesquisa na universidade. Partindo da concepção dialética de 

mundo e das teorias críticas de educação, recorremos a Florestan Fernandes (1966) para 

buscar uma pesquisa crítica. Para o autor, “o que dá grandeza às universidades não é o 

que se faz dentro delas – é o que se faz com o que elas produzem” (p. 205). O autor 

critica a perspectiva de pesquisas segregadas da sociedade, as quais geram “um clima de 
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insegurança, tendências compensatórias de autoglorificação e hábitos impróprios de 

trabalho intelectual, no seio das universidades” (Ibidem, p. 206).  

Destarte, é relevante destacar a importância da escolha do tema nas pesquisas 

em educação. Segundo Moraes (2006) é necessário estabelecer indagações simples que 

tenham a envergadura de arrolar o micro com o macro, o sujeito individual com o ser 

coletivo, o tópico com o tema, a ciência com a subjetividade do pesquisador. Assim, o 

presente estudo sobre o currículo do curso de Ciências Biológicas da UFC despertou a 

curiosidade deste pesquisador, conforme explicitamos no Capítulo 1.  

Para tentar afastar nossa mandala metodológica essa perspectiva do apartheid 

entre universidade e sociedade, devemos ter um apreço acurado com as proposições 

aqui escritas. De início, explicitamos nossa posição política em favor das classes 

oprimidas. Não obstante, acreditamos que o próprio modo que se nomeia os 

participantes da pesquisa, como objeto ou como sujeito, “é um indicador poderoso do 

estatuto que lhes é atribuído pelo pesquisador” (BRITO; LEONARDOS, 2001, p. 22). 

Reconhecendo esse dispositivo de poder, o discurso, advogamos em prol de uma visão 

de participantes-respondentes da pesquisa como sendo sujeitos do processo, implicando 

uma busca por uma postura de relações horizontais entre pesquisador-pesquisados.  

Um ponto importante na nossa mandala metodológica é a questão da influência 

da subjetividade do pesquisador na investigação. Essa questão pode ser detectada “até 

mesmo na formulação ou na seleção das questões” (BRITO; LEONARDOS, 2001, p. 

19). Na verdade, reconhecemos nossa imersão enquanto pesquisadores no tempo-espaço 

de pesquisa, pois nossa vivência foi fundamental na construção social da 

problematização da investigação, bem como na futura análise dos dados, uma vez que a 

“lente da pesquisa”, a dialética pesquisador-pesquisado e subjetividade-objetividade, 

está relacionada com a vida do pesquisador. Destacamos aqui o papel das teorias 

científicas para dialogar com essa subjetividade, contribuindo para uma visão não 

“egológica” da realidade, ou seja, visão que se baseia apenas na análise sobre as ideias 

pessoais do investigador, como um ser subjetivo a-histórico e não-social, excluindo-se, 

assim, seu viés contextual, social e político. 
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4.1. Pressupostos epistemológicos da mandala metodológica 
 
 

Para construir metaforicamente nossa mandala metodológica, abandonamos a 

crença fervorosa em uma teoria fixa, entalhada. Todavia, é cabível ressaltar que existem 

diferentes visões filosófico-epistemológicas das pesquisas. Epistemologia é um termo 

de origem grega que está referido ao conhecimento. Esse vocábulo pode ser analisado a 

partir da sua etimologia: “episteme”, especialmente a partir de Platão, se refere ao 

conhecimento metódico e sistemático, portanto, relacionado ao conhecimento científico. 

Sobre esse assunto, Saviani (2007, p. 16) afirma que a epistemologia pode ser entendida 

na 

[...] acepção específica, a epistemologia corresponderia ao campo 
filosófico que indaga, de modo geral, sobre as condições de 
possibilidade, valor e limites do conhecimento científico e, em 
termos específicos, sobre as condições que determinada atividade 
cognitiva deveria preencher para integrar a esfera do conhecimento 
científico. 

Ainda segundo esse autor, podemos considerar, grosso modo, que as principais 

concepções de pesquisa em educação podem ser agrupadas em cinco grandes 

tendências27: a concepção humanista tradicional, a qual pode ser desdobrada em dois 

subgrupos, a religiosa e a leiga; a concepção humanista moderna; a concepção analítica, 

que cabe considerar paralelamente à concepção produtivista; a concepção crítico-

reprodutivista; e a concepção dialética ou histórico-crítica. 

Já para Minayo (1999), existem três principais visões nas pesquisas sobre as 

Ciências Sociais28: o Positivismo Sociológico, a Sociologia Compreensiva e a Dialética. 

A primeira constitui uma corrente filosófica hegemônica no seio das ciências. A autora 

resume os pressupostos epistemológicos básicos do positivismo da seguinte forma: 

(1) A realidade se constitui essencialmente naquilo que nossos 
sentidos podem perceber; (2) As Ciências Sociais e as Ciências 
naturais compartilham de um mesmo fundamento lógico e 
metodológico, elas se distinguem apenas no objeto de estudo; (3) 
Existe uma distinção fundamental entre fato e valor: a ciência se 
ocupa do fato e deve buscar se livrar do valor (p. 39). 

Tal abordagem recebe diversas críticas, dentre as quais podemos destacar: 

considerando a que a ciência é feita por seres humanos, esses sujeitos não estão 

passíveis de uma suposta neutralidade e objetividade completa; outra limitação da 

                                                 
27 Para detalhes ver Saviani (2007). 
28 Mesmo considerando que a referência da autora nessa obra não é a pesquisa em Educação strictu sensu, 
acreditamos que ela é relevante para nossa pesquisa de doutoramento, pois entendemos que a Educação é 
uma parte integrante das pesquisas sociais. 
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proposta é a exaustiva matematização sobre o mundo, consequência da rigidez dos 

métodos empregados, deixando de lado aspectos qualitativos que também são 

essenciais; o positivismo possui uma forte tendência à empiria e ao uso de instrumentos 

de investigação como se eles fossem um fim em si mesmo. 

A segunda visão sobre a pesquisa social, a Sociologia Compreensiva, privilegia 

a compreensão e a inteligibilidade como propriedades específicas dos fenômenos 

sociais, “mostrando que o significado e intencionalidade os separam dos fenômenos 

naturais” (MINAYO, 1999, p. 50). Nesse sentido, essa visão denota que os 

pesquisadores devem tratar dos significados subjetivos do ato social; e mais, existe o 

reconhecimento de que os valores têm um papel importante na seleção do objeto de 

investigação e nas questões que o pesquisador coloca, diferindo-se, assim, da 

abordagem positivista. 

Para a autora, uma variante dessa corrente, que possui larga aplicação na 

pesquisa social, é a etnometodologia. Essa última trata de compreender a prática da vida 

cotidiana dos atores sociais, e a representação/significação que os aludidos fazem sobre 

sua vivência.  

Outro grupo de pesquisas que seguem a linha epistemológica da Sociologia 

Compreensiva é a Fenomenologia. Minayo (1999) mostra que essa é a sociologia da 

vida cotidiana. Ela aplica várias técnicas, como por exemplo, a entrevista, a história 

oral, observação, entre outras, que visam uma aproximação com esse cotidiano. Essa 

corrente se afasta do positivismo ao adotar como pressuposto uma crítica radical ao 

objetivismo, uma vez que supõe a subjetividade como sujeito fundante do sentido. 

Destarte, como decorrência desse pressuposto, a Fenomenologia entende que a 

descrição fenomenológica é a tarefa principal da sociologia, pois permite uma 

demonstração da subjetividade como sendo constitutiva dos seres humanos e “inerente 

ao âmbito da autocompreensão objetiva” (op. cit., p. 55). 

A abordagem da Sociologia Compreensiva, em especial a Fenomenologia, é alvo 

de algumas críticas, pois as propostas fenomenológicas podem abrir caminho para uma 

acomodação e posterior assimilação de seu uso pelo capitalismo, afastando-se das 

problematizações e alternativas propostas nas pesquisas. A recusa em abordar as 

contradições do sistema capitalista, em nome de uma suposta legitimidade de lidar 

apenas com as manifestações particulares isoladas, pode ser uma forma de rejeitar a 

possibilidade de se ter um sistema rival, ocasionando um processo para eternizar o 

capitalismo. Assim, por exemplo, o simples fato de que a relação contraditória entre as 
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classes sociais não explica tudo, não podemos usar esse argumento como uma recusa 

para negar seu poder e as contradições visíveis entre opressores e oprimidos (FREIRE, 

2005; MC LAREN, 1992; MÉSZÁROS, 2008; TONET, 2002). 

Não obstante, outra limitação apontada à abordagem da Fenomenologia29 é a de 

que ela adota de forma unilateral apenas uma parte da estrutura social: ela enfatiza a 

autonomia dos indivíduos e dos pequenos grupos, tentando mostrar que os fenômenos 

desconhecem as bases socais “dos valores e crenças e o caráter de totalidade, 

historicamente construído, das relações de dominação econômico-política e também 

ideológica do sistema capitalista” (MINAYO, 1999, p. 62).  

A terceira corrente epistemológica é a dialética. Melo Neto (2002, p. 3) afirma 

que a “resposta à questão acerca do conceito de dialética apresenta grande dificuldade, 

considerando-se que os autores a definem e a interpretam de várias maneiras”. Minayo 

(1999) destaca, dentre as diversas visões da dialética, a de base marxista. Marx 

desenvolve o materialismo histórico e o materialismo dialético: o primeiro é o caminho 

teórico que aponta a dinâmica do real na sociedade; o segundo é uma referência ao 

método de abordagem desse real. 

Desse modo, embora existam, sob os pontos de vista epistemológico e 

metodológico, diferentes formas de se pensar uma pesquisa sobre Currículo/Formação 

Docente, precisamos efetuar uma escolha. Adotamos, como explicitado no Capítulo 2 

da presente tese, como referencial epistemológico o materialismo histórico e dialético 

de base marxiana em nossa mandala teórica (Capítulo 3) e escolhemos como base 

teórica as Teorias Críticas de currículo, também de base neomarxista, além de conceber 

a formação docente também numa perspectiva crítica, política e engajada. Assim, dando 

continuidade a essa perspectiva, e buscando uma coerência entre os pontos principais da 

investigação, optamos como referencial filosófico-epistemológico para nossa mandala 

metodológica o materialismo histórico e dialético.  

Além de buscar uma coerência interna em nossa tese de doutoramento, a 

dialética fornece uma outra perspectiva sedutora para a corporificação metafórica de 

nossa mandala metodológica: a dialética materialista “é uma dialética revolucionária” 

(LUKÁCS, 2003, p. 64). O próprio Lukács acredita que a dialética de base marxiana 

possui como perspectiva a transformação sobre o mundo. Em seus dizeres: 

                                                 
29 Cabe denotar que alguns adeptos da Fenomenologia consideram os materialistas dialéticos como 
“estruturalistas”, ou seja, afirmam que eles consideram a estrutura social como fonte determinante das 
ações sociais. Essas críticas formam rebatidas por vários autores marxistas, como Lukács (2003), e 
Mészáros (2008). 
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A ciência proletária é revolucionária não somente pelo fato de 
contrapor à sociedade burguesa conteúdos revolucionários, mas, em 
primeiro lugar, devido à essência revolucionária do método. O 
domínio da categoria totalidade é o portador do princípio 
revolucionário da ciência (LUKÁCS, 2003, p. 105-6, grifo do autor). 

A dialética, desenvolvida de forma material e histórica por Marx, apresenta-se 

como uma apropriação minuciosa da realidade estudada, ou seja, é a análise que 

colocará em evidência as relações internas da investigação. Esse método é efetivado da 

seguinte forma: após ter distinguido os elementos contraditórios do campo de pesquisa, 

sem negligenciar suas correlações concretas e indissociáveis, o pesquisador deve 

reencontrá-la na sua totalidade, isto é, no conjunto de seu movimento. 

Aqui, é relevante analisar o que o filósofo socialista alemão fala sobre seu 

método, ao discorrer sobre o estudo histórico das populações: 

Por uma análise cada vez mais precisa chegaríamos a representações 
cada vez mais simples; do concreto inicialmente representado 
passaríamos a abstrações progressivamente mais sutis até 
alcançarmos as determinações mais simples. Aqui chegados, teríamos 
que empreender a viagem de regresso até encontrarmos de novo a 
população - desta vez não teríamos uma idéia (sic) caótica do todo, 
porém uma rica totalidade de determinações e relações diversas 
(MARX, 2008, p. 258). 

Com base na citação acima, percebemos que o método materialista histórico-

dialético de Marx procede sua interpretação sobre realidade através da explanação dessa 

realidade concreta, mediante o desenvolvimento e investigação de suas partes e de seu 

movimento, sem jamais perder de vista, a perspectiva da totalidade, isto é, a relação 

indissociável entre o todo e suas partes. 

Esse movimento de idas e vindas da realidade a teoria, e da teoria a realidade, 

pode ser chamado de espiral. O ponto de chegada do exame deve ser a prática social 

humana, como pontos de partida e de chegada. Sobre isso, comenta Kosik: 

Mas o sentido do exame está no fato de que no movimento em espiral 
ele chega a um resultado que não era conhecido no ponto de partida e 
que, portanto, dada a identidade formal do ponto de partida e do 
resultado, o pensamento, ao concluir o seu movimento, chega a algo 
diverso – pelo seu conteúdo – daquilo de que tinha partido. Da vital, 
caótica, imediata representação do todo, o pensamento chega aos 
conceitos, às abstratas determinações conceituais, mediante cuja 
formação se opera o retorno ao ponto de partida; desta vez, porém, 
não mais como [...] todo da percepção imediata, mas ao conceito do 
todo ricamente articulado e compreendido. (KOSIC, 1995, p. 36). 

Seguindo as ideias materialistas e dialéticas de Kosic, entendemos que a 

investigação de campo, tendo como base o estudo de caso, é um substrato que amplia a 

relação entre a pesquisa empírica e teoria. Nessa ótica dialética, uma pesquisa sempre 

amplia a relação entre teoria-prática, num movimento multicor e espiral que nunca se 
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finda. Assim, pretendemos compreender mais profundamente o que se passa no 

currículo em ação do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, através da visão de 

seus atores/autores sociais, para podermos relacionar esses dados com as teorias de 

currículo, em especial, o currículo como mandala. 

 

4.2. As ferramentas da pesquisa 

 

A presente pesquisa de doutoramento percorreu as searas da investigação sobre o 

currículo e a formação docente dentro de um curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas de uma universidade pública nordestina. Adotando como base 

epistemológica o materialismo histórico e dialético, buscamos investigar os sujeitos 

através de um movimento mandálico.  

Partimos da sistematização curricular atual, percorremos as veredas das 

concepções de formadores, egressos e graduandos sobre esse currículo, cujas flores 

foram colhidas através da investigação de campo. As raízes estão fixadas no solo fértil 

da historicidade, pois o currículo não se forma da noite para o dia, e sim através de um 

percurso social. Seu tronco está ocultado pelo chão dos jogos de poder e das lutas pela 

hegemonia curricular. Seus ramos estão dispostos em frondosas folhas da formação 

docente. 

Nossa investigação insere-se em uma abordagem qualitativa de pesquisa, tendo 

em vista que reconhece a dimensão subjetiva da busca pelo conhecimento e do 

estabelecimento de possíveis inferências sobre os saberes de um grupo de indivíduos 

(SILVERMAN, 2009).  

Como par dialético opositor da pesquisa qualitativa, grosso modo, temos a 

pesquisa quantitativa, a qual vem recebendo diversas críticas. Sobre esse tema, 

recorremos às compreensões de Elias e Scotson (2000, p. 56), ao afirmar que embora as 

pesquisas quantitativas sejam vastamente praticadas, é frequente se conceituarem os 

métodos investigativos “como se o único processo cientificamente fidedigno e legítimo 

fosse a análise estatística. Parecem achar muitas vezes que somente ela é capaz de trazer 

a certeza impessoal que se espera de uma pesquisa sociológica”. Para esses autores, esse 

ponto de vista hegemônico resultou num empobrecimento das pesquisas nas ciências 

humanas. Como consequência, gerou-se “a uma situação em que vastas áreas de 

problemas sociologicamente relevantes permanecem inexploradas ou, quando 
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exploradas, protegidas da pecha de ‘meramente descritivas’ (por não serem 

estatísticas)” (op. cit., p. 57). 

Esse tipo de pesquisa opõe-se à qualitativa, pois recorre à quantificação como 

única via de assegurar a validade de uma generalização, pressupondo um modelo único 

de investigação, derivado das ciências naturais. De acordo com Minayo (1999) a 

denominação de qualitativa se aplica a uma investigação que tem como pressuposto a 

partilha densa com pessoas, fatos e locais que constituem objetos de pesquisa. Seu 

intuito é arrancar dessa convivência os significados explícitos, bem como os ocultos, 

que somente são perceptíveis a uma atenção compassiva.  No geral, após esse convívio, 

o pesquisador interpreta os significados do seu campo de pesquisa em um texto de 

formato científico.  

Deixamos de lado as relações de dominação de conhecimento, nas quais os 

pesquisadores são “detentores” do saber e os pesquisados informantes de um “saber 

estático”, para navegarmos no oceano dialógico, no qual o diálogo horizontal entre 

todos os participantes do estudo (investigadores e investigados) é a fonte primária do 

desenvolvimento mútuo de ambas as partes através da práxis. 

 Optamos como metodologia de embasamento o Estudo de Caso. Nele, o 

investigador pode lidar com uma ampla variedade de ferramentas de pesquisa, como por 

exemplo: entrevistas, análise de documentos e de artefatos. O estudo de caso é uma 

estratégia que é bastante utilizada ao se examinar acontecimentos contemporâneos. 

O estudo de caso, como domínio metodológico, tem sido muito utilizado nas 

pesquisas em educação (ANDRÉ, 2009; SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009). No entanto, 

esse tipo de método teve origem em outros campos de investigação. André (2009) 

indica que: 

Estudos de caso vêm sendo usados há muito tempo em diferentes 
áreas de conhecimento, tais como: sociologia, antropologia, 
medicina, psicologia, serviço social, direito, administração, com 
métodos e finalidades variadas. A origem dos estudos de caso na 
sociologia e antropologia remonta ao final do século 19 e início do 
século 20, com Frédéric Le Play, na França e Bronislaw Malinowski 
e membros da Escola de Chicago, nos Estados Unidos da América. O 
principal propósito desses estudos era realçar as características e 
atributos da vida social (p. 65). 

A autora indica que os estudos de caso têm um amplo histórico na área de saúde 

e no serviço social, sendo que, no início de sua aplicação nesses campos, eles tinham 

como finalidade o estudo clínico, ou melhor, diagnosticar um problema apresentado por 

um paciente, bem como seguir o seu passadio clínico/terapêutico. 
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Ventura (2007) afirma que a difusão desse tipo de metodologia está acoplada à 

prática psicoterapêutica assinalada pela reconstrução da história de vida do indivíduo, 

assim como ao trabalho dos assistentes sociais junto a indivíduos, grupos e 

comunidades.  

Já no campo da educação, os estudos de caso surgem em trabalhos sobre 

metodologia de pesquisa nos anos de 1960 e 1970, entretanto, eles aparecem com um 

sentido bem restrito, a saber: descrever uma unidade educacional, seja ela uma escola, 

um docente, um grupo de discentes, uma sala de aula. Para André (2009) tal visão gerou 

alguns mal entendidos dentro do campo, além da emergência de investigações com 

aspectos muito pontuais e análises pouco profundas. Mas é na década de 1980, com o 

aprofundamento das abordagens qualitativas, que os estudos de caso ressurgem na 

pesquisa em educação com um significado mais amplo: “o de focalizar um fenômeno 

particular, levando em conta seu contexto e suas múltiplas dimensões” (op. cit., p. 66).  

Assim, a partir desse período, inicia-se um processo de valorização do aspecto 

singular do estudo de caso, entretanto ressalta-se a necessidade da análise 

contextualizada e em profundidade. Atualmente, ele é utilizado na pesquisa de 

fenômenos das mais diversas áreas do conhecimento, podendo ser visto como caso 

clínico, técnica psicoterápica, metodologia didática ou modalidade de pesquisa 

(VENTURA, 2007). 

Zainal (2007), ao discorrer sobre os estudos de caso, afirma que eles permitem a 

exploração e entendimento de situações diversas e complexas. Trazendo essa 

perspectiva para a pesquisa em currículo, ele pode ser usado quando se considera a 

necessidade de um robusto aprofundamento numa realidade particular, buscando por um 

ponto de vista totalizante.  

O método de estudo de caso permite ao pesquisador um exame mais acurado 

sobre os dados provenientes de um contexto específico. Isso porque, ele está 

relacionado à seleção de uma pequena área geográfica ou a um limitado número de 

indivíduos como sujeitos de pesquisa. Na essência do estudo de caso temos a 

investigação da vida real, através da análise de seus fenômenos em seu contexto 

determinado (STAKE, 1995; TELLIS, 1997).  

Tellis (1997) adverte que a unidade de análise é um ponto crítico na escolha do 

estudo de caso. Essa metodologia está entendida, normalmente, como um sistema que 
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investiga um indivíduo ou um grupo. Assim, o estudo de caso é bem seletivo, pois seu 

foco está no aprofundamento de alguns pontos fundamentais para o entendimento de 

seu(s) sujeito(s).   

Desta feita, ao primar pelas práticas curriculares dos atores/autores sociais do 

curso de Ciências Biológicas, o estudo de caso torna-se um método qualitativo 

importante, uma vez que o seu objetivo é compreender o evento em estudo e, ao mesmo 

tempo, desenvolver teorias mais genéricas a respeito dos aspectos característicos do 

fenômeno analisado.  

Yin (2005, p. 32) afirma que um estudo de caso “investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites 

entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”, haja vista que o estudo 

de caso enfrenta uma situação tecnicamente única onde haverá mais variáveis de 

interesse do que alvos de dados. 

O curso de Ciências Biológicas representa uma totalidade única, repleta de 

contradições. Seus atores/autores realizam ações que geram os currículos, num 

ininterrupto devir de possibilidades e concretudes. Como se não bastasse tal 

especificidade, o currículo formal do mencionado sofreu uma recente modificação em 

sua estrutura, datada mais especificamente do ano de 2005. Nessa, dois pontos parecem 

ser dignos de nota: o primeiro é a criação de um rol de cinco disciplinas chamadas de 

Instrumentalização, sendo duas para o estudo da ciência e três para o ensino de ciências; 

o segundo ponto, consequência do anterior, é que, formalmente, essas disciplinas visam 

abordar os conteúdos específicos da Biologia e transpô-los para o ensino da temática, 

através de uma abordagem interdisciplinar (FEITOSA; LEITE, 2011a; UFC, 2005).  

A grande vantagem de utilizarmos um estudo de caso é permitir nos 

concentrarmos em um aspecto ou situação específica, e tentar identificar os diversos 

processos que interagem no contexto estudado (STAKE, 1995). Trazendo essa visão 

para os currículos do curso investigado, notamos que o estudo de caso é a opção que 

permite uma melhor compreensão das práxis dos sujeitos que efetivam (ou não) as 

propostas curriculares contidas no PPP do curso. Essa metodologia possibilita um 

aprofundamento na realidade estudada e uma mais aproximação com seus atores. 

Nesse ponto, é importante explicitar nossa compreensão do que chamamos de 

dados. Para isso, trazemos a visão de Bogdan e Biklen (1994), na qual o termo dados é 

uma referência aos materiais não-lapidados (brutos) sobre os quais os investigadores 
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recolhem do mundo concreto investigado. Os dados são os elementos que formam a 

base de sua análise, sendo, simultaneamente, pistas e provas.  

Para Denzin e Lincoln (2006), as pesquisas que visam compreender as 

dinâmicas do conhecimento local e situado social e historicamente, como nos estudos de 

caso, possuem grandes possibilidades conceituais, pois permitem conversas transversais 

e diálogos que transpõem os terrenos irregulares do discurso e da prática. 

Nos estudos de caso, é conveniente utilizar várias ferramentas de coleta de 

informações. André (1995, 2005) sugere o emprego de diferentes métodos de coleta de 

dados, obtidos por intermédio de uma variedade de formas, em uma diversidade de 

situações, e a subsequente triangulação das informações obtidas. A triangulação permite 

evitar ameaças à validade interna inerente à forma como os dados de uma investigação 

são recolhidos. Aconselha também a focalização progressiva da investigação, ou seja, 

partindo de uma posição mais “aberta” no início da pesquisa, vão sendo definidos, ao 

longo do processo, aqueles aspectos específicos que serão aprofundados na coleta e na 

análise de dados. Um estudo de caso pode utilizar como ferramentas: a análise de 

documentos, questionários e entrevistas.  

Os documentos são fonte de dados para o pesquisador, que proporcionam 

informações sobre ocorrências que o investigado não observou. Recorrendo a metáfora 

da mandala, ao mesmo tempo em que a mandala é um objeto concreto, portanto visível, 

ela oculta relações abstratas, fruto da ação social e histórica dos seres humanos, portanto 

invisíveis. Não podemos compreender uma mandala apenas com base na própria 

mandala. Parafraseando a oração anterior, não se pode entender os documentos apenas 

com base no que está “escrito”, ou seja, denotativamente.  

Sobre isso, nos alerta Kosik que os documentos, como obras humanas, se 

baseiam em dois pontos: 

1) na saturação de realidade e de verdade que é própria da obra; 
2) na “vida” da humanidade como sujeito producente e senciente. 
Tudo aquilo que pertence à realidade humano-social deve, de uma 
forma ou de outra, demonstrar uma tal estrutura subjetivo-objetiva. 
(KOSIK, 1995, p. 143). 

Com base na afirmação acima, percebemos que os documentos relacionados ao 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas são fruto de um contexto histórico, 

cultural e social particular. Em sentido mandálico, além do texto contido nos 

documentos a serem analisados, como por exemplo, o Projeto Político-Pedagógico, é 

relevante analisar o contexto em que os mesmos foram elaborados. 
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Assim, ao percorrer esse estudo de caso, utilizamos várias ferramentas de coleta 

de informações, seguindo as ideias de André (1995). Iniciamos nosso percurso com uma 

análise documental sobre a legislação federal relacionada com a formação docente 

(BRASIL, 1996, 2001, 2002, 2002a). Posteriormente, investigamos o Projeto 

Pedagógico do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas (UFC, 2005, 2007, 2010) 

para compreendermos a organização do currículo formal do supradito curso. Destarte, 

também analisaremos o ementário das diversas disciplinas que compõem o curso, dando 

enfoque especial as do setor de Prática de Ensino30, setor que caracteriza a modalidade 

de Licenciatura.  

Os documentos servem como técnica de pesquisa, muito utilizados como 

ferramentas de investigação qualitativa, pois, geralmente, podem obter-se gratuitamente 

e a baixo custo. A análise de documentos pode servir para complementar a informação 

obtida por outras ferramentas utilizadas na pesquisa. 

Aliado à análise documental, outra ferramenta importante num estudo de caso é 

o questionário (SILVERMAN, 2009). Os questionários são econômicos em relação a 

tempo e dinheiro, e podem atingir um grande número de pessoas, simultaneamente. 

Ademais, eles geram uma maior uniformidade na avaliação e uma maior segurança ao 

informante, devido ao anonimato. No entanto, os questionários não possibilitam um 

aprofundamento sobre questões relacionadas à subjetividade, sendo as entrevistas mais 

indicadas nesse caso. 

Em nosso estudo de caso, aplicamos os questionários (Apêndice 1) aos 

estudantes do quarto, quinto, sétimo e oitavo semestres do referido curso. Esse grupo foi 

escolhido por já terem percorrido parte das disciplinas que compõem a sistematização 

formal do projeto político-pedagógico, o que não ocorre com os alunos de semestres 

iniciais. Assim, os alunos indicaram informações relevantes sobre as práticas 

curriculares que ocorrem no curso, além de informarem sobre atividades com caráter 

interdisciplinar. No total, 27 estudantes responderam o questionário. No quarto semestre 

responderam 12 alunos, que foram chamados com nomes fictícios de Sírius, Canopus, 

Arcturus, Kentaurus, Veja, Capella, Rigel, Prócion, Achernar, Betelgeuse, Hadar, 

Altair. Os sete alunos do quinto período que participaram do questionário foram 

Aldebaran, Antares, Spica, Pollux, Fomalhaut, Mimosa e Deneb. Já do sétimo semestre 

tivemos a participação de três: Acrux, Regulus e Adhara. Por fim, do oitavo período, os 

                                                 
30 Esse setor congrega as disciplinas que compõem a Prática como Componente Curricular e os Estágios 
Supervisionados no referido curso. 
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cinco discentes participantes foram chamados de Gacrux, Shaula, Bellatrix, Miaplacidus 

e Sargas. Essas designações representam diversos nomes tradicionais de estrelas, pois 

concebemos que os discentes possuem uma luz própria, que sempre brilha, embora que 

não são sempre vistas aos olhos displicentes. Mesmo que em boa parte do dia sua 

vivacidade não seja reconhecida, se não estivessem ali, se todos desistissem da 

formação docente, deixariam saudade, pois o dia seria mais sombrio e a noite quase 

insignificante. 

Outro grupo com quem convidamos a responder os questionários (Apêndice 1) é 

o de docentes do curso. Nesse caso, esperávamos que, ao responder o protocolo, eles 

pudessem indicar como e em que frequência agiam interdisciplinarmente em suas aulas. 

Aproveitando, também buscamos compreender as concepções desses atores/autores 

sociais sobre os currículos do curso em questão. 

Vale ressaltar que no Departamento de Biologia existe um total de 25 

professores(as). Desse quadro, 17 ministram disciplinas para o curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas. Outros 8 são educadores de outros cursos, como Agronomia, 

Biotecnologia, Farmácia, Zootecnia, entre outros.  Para respaldar a nossa pesquisa 

perante o supradito departamento, no mês de novembro de 2012, procuramos 

pessoalmente a atual Chefe de Departamento, a fim de explicarmos o conteúdo, a 

relevância e o procedimento de pesquisa, além de pedir o seu consentimento para que 

pudéssemos prosseguir com a investigação. Nesse momento, a docente em questão 

concordou com a pesquisa, e permitiu que entrássemos em contato com os(as) 

professores(as) do curso em seus respectivos gabinetes e/ou laboratórios de pesquisa.  

Assim, iniciamos nosso contato inicial com os docentes. No entanto, alguns(as) 

professores(as) declararam que estavam constrangidos com nossa presença, pois não 

estavam sabendo da investigação. Diante disso, resolvemos entrar em contato com o 

atual coordenador do curso, para solicitar o seu consentimento e pedir para que ele 

enviasse um aviso informando aos demais docentes que estávamos realizando a presente 

investigação. Nosso pedido foi prontamente atendido, e todos(as) os (as) professores(as) 

das Ciências Biológicas foram informados através de uma comunicação eletrônica, via 

correio eletrônico institucional.  

Com isso, retornamos o contato com os(as) docentes. Cabe destacar que 

procedíamos da seguinte forma: chegávamos no gabinete/laboratório, nos 

identificávamos e perguntávamos se o(a) docente tinha interessem em participar da 

pesquisa. Caso o convidado permitisse a sua participação, marcávamos um horário para 
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que o próprio pudesse responder ao questionário, ou, caso fosse o seu desejo, 

deixávamos o formulário com o respondente para que ele(a) respondesse o supracitado 

em momento oportuno e nos devolvesse em seguida.  

Junto do questionário, deixamos o termo de consentimento livre e esclarecido 

(Apêndice 2), com os informes e detalhamento sobre a presente investigação, conforme 

sugerido por Yin (2005).  

Entre os meses de novembro de 2012 e fevereiro de 2013, ao todo, 11 docentes 

responderam o questionário, o que representa 65% dos educadores do curso. Esses(as) 

professores(as) foram designados nesse trabalho como Cravo, Girassol, Crisântemo, 

Tulipa, Rosa, Margarida, Orquídea, Dália, Violeta, Jasmim e Gérbera. Essa designação 

representa a metáfora de que essas flores, nutridas pelos raios das estrelas, serão 

polinizadas pelos seres mandálicos da educação em ciências, gerando frutos (futuros 

professores) que se disseminarão nos campos das instituições de ensino, perpetuando, 

assim, a área do ensino de Biologia. 

Após a análise dos dados contidos nos questionários, passamos para uma 

segunda fase procedimental: dentre todos os estudantes que responderam os 

questionários, os quais poderemos encontrar informações relevantes (seja por repetição 

de dados ou por exclusividade de resposta), escolhemos seis licenciandos para fazerem 

uma entrevista mais detalhada, nos meses de abril e maio de 2013, perfazendo um total 

aproximado de 90 minutos de gravação de voz. Essa limitação numérica está 

relacionada à disponibilidade do pesquisador para analisar os dados, pois acreditamos 

que na investigação qualitativa é preciso um aprofundamento nas concepções dos 

sujeitos pesquisados. Dentre aqueles com foram convidados e que se disponibilizaram 

para a realização da entrevista, o grupo, apesar de heterogêneo, possui como 

característica comum o fato de que eles(as) eram alunos(as) integrantes do PIBID (4 

alunos) e do PET (2 alunos). Destacamos que outros(as) alunos(as) que não faziam parte 

deste grupo foram convidados a participarem da entrevistas, porém apenas os seis 

discentes destacados acima concordaram em participar. Os alunos entrevistados foram 

identificados com nomes fictícios de pedras preciosas, diferenciando-os daqueles que 

responderam aos questionários31, a saber: Rubi, Diamante, Safira, Ametista, Topázio e 

Citrino. Com essa designação representamos a metáfora de que a educação é uma 

montanha repleta de joias que podem ser lapidadas, como as pedras de um rio que ficam 

                                                 
31 Vale ressaltar que os seis discentes listados, também participaram da pesquisa através dos 
questionários. 
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polidas com o atrito entre si ou através do trabalho conduzido pelo artista em seu atelier 

formador. 

Seguindo o procedimento igualmente, entrevistamos alguns professores que 

apresentaram dados relevantes nos questionários. Considerando o enfoque da pesquisa, 

de início, não limitamos o número de docentes entrevistados, pois consideramos que 

esses materializam o currículo em seu cotidiano, por isso, tem muito a contribuir para 

nossa investigação. Contudo, apenas quatro professores(as) se disponibilizaram a 

participar das entrevistas, que foram feitas entre os meses de abril e maio de 2013, 

gerando cerca de 101 minutos de gravação. Dentre esses, tivemos três docentes 

representantes da coordenação do curso de Ciências Biológicas, dois homens e uma 

mulher, além de outra professora do setor mais ligado ao ensino de Biologia.  

O propósito dessas entrevistas foi conhecer como se deu o processo de 

construção do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) do mencionado curso. Assim, foi 

relevante entrevistar um dos ex-coordenadores, pois ele foi o representante do curso que 

estava ligado à coordenação na época da mudança entre o novo PPC e o antigo 

documento. Chamaremos o representante de Cravo. Seu relato nos permitiu 

compreender como foi o processo de formulação do novo PPC, bem como os diversos 

períodos de evolução e de transição entre as referidas organizações curriculares da 

modalidade Licenciatura. É importante destacar que Cravo também é um dos 

conselheiros do CRBio, órgão que teve um papel importante nas novas configurações 

dos currículos do curso. Isso nos possibilitou entender os currículos de forma global e as 

relações/lutas de poder entre os grupos que apoiaram/criticavam o novo PPC. Ainda, 

esse entrevistado é integrante do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas. 

Não obstante, entrevistamos a ex-coordenadora do curso, aqui chamada de 

Tulipa, uma vez que ela implantou e participou ativamente de recentes modificações 

curriculares ocorridas durante os últimos anos (2006-2013). Com essa ferramenta 

metodológica, pudemos compreender os fatores que impulsionaram as referidas 

modificações, os processos políticos que levaram a isso, bem como os participantes do 

processo. A referida coordenadora participou das chamadas “reuniões de avaliação”, ou 

seja, momentos em que ocorre a convocação pública para um encontro entre 

representantes da coordenação do curso e de todo o corpo discente do curso. Os 

assuntos tratados nessas reuniões são diversos, incluindo-se aspectos das disciplinas de 

Instrumentalização, além de outros aspectos do currículo em ação do curso. Destarte, 
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ela também é tutora do Programa de Educação Tutorial (PET) do curso em questão, e, 

com isso, nos forneceu importantes esclarecimentos sobre a atuação do grupo, 

possibilitando esclarecer sobre pontos que os licenciandos relataram nos questionários. 

Entrevistamos o atual coordenador, que chamaremos com o nome fictício de 

Crisântemo. Nessa oportunidade, ele apresentou-nos uma visão mais atual do currículo 

do referido curso, além de informar sobre algumas atividades que ocorrem na 

graduação, modalidade Licenciatura. 

Por fim, conversamos com uma professora do setor de Prática de Ensino, que, na 

época32, coordenava as principais disciplinas de caráter educativo que compõem a 

formação do licenciando em C. Biológicas, a saber: Instrumentalizações e Estágios 

Supervisionados. Ainda, essa mesma docente, aqui chamada de Rosa, era coordenadora 

do grupo de bolsista do curso que fazem parte do Programa de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID), o que foi importante para esclarecer sobre pontos que os alunos 

relataram nos questionários. 

Por sugestão dos(as) professores(as) entrevistados(as), recorremos a uma outra 

fonte de informação: uma professora da Faculdade de Educação da UFC que coordena, 

institucionalmente, todos os grupos do PIBID. Dominaremos essa docente de Íris. Sua 

fala foi esclarecedora no sentido de que nos permitiu ter uma ideia do processo de 

criação e de desenvolvimento do PIBID, além de explicitar pontos que foram citados 

pelos licenciandos em seus questionários. Não obstante, Íris também foi uma das 

fundadoras e líder do Grupo de Trabalho das Licenciaturas (GTL), que foi importante 

no período de desenvolvimento do currículo de 2006, segundo o relato dos professores 

do curso de C. Biológicas entrevistados. Com isso, também tivemos esclarecimentos 

sobre o papel do GTL nas Licenciaturas da UFC, incluindo do curso investigado. 

Seguindo outra sugestão dos entrevistados, conversamos com um dos 

funcionários do setor técnico-administrativos da coordenação do curso de C. Biológicas, 

que tinha informações sobre algumas mudanças recentes que ocorreram nos currículos 

da Licenciatura. Esse entrevistado será chamado de Gerânio, nome de outra flor. 

Outro grupo entrevistado foi composto por ex-alunos do curso, que cursaram as 

disciplinas no currículo vigente. Escolhemos sete egressos para essa investigação, três 

homes e quatro mulheres, selecionados por ainda estarem residindo na mesma cidade 

em que a pesquisa se desenvolve e por terem sido integrantes do PET (3 discentes) ou 

                                                 
32 No fim da nossa pesquisa de campo, descobrimos que Rosa solicitou sua transferência para outro 
departamento da mesma universidade, e teve o seu pedido atendido no segundo semestre de 2013. 
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do PIBID (4 discentes). Com isso, esperávamos ter mais facilidade para contatar esses 

sujeitos, pois segundo nossa experiência com o grupo de atuais discentes matriculados 

no curso de Licenciatura, apenas aqueles desses programas se disponibilizaram a 

participar dessa etapa de entrevistas.  

Para as entrevistas com esse grupo, seguimos um roteiro de temas (Apêndice 3). 

Contudo, é importante destacar que, apesar de trazer temas pré-definidos, esse roteiro 

permitia que trilhássemos novos rumos de pesquisa durante as entrevistas, abrindo 

espaço para desenvolver um diálogo aberto com nossos entrevistados. O processo de 

entrevistas com os egressos do curso durou cerca de três meses, entre janeiro e março de 

2013, perfazendo um total de 194 minutos de gravação. Os ex-alunos foram 

denominados com nome de animais polinizadores: Beija-Flor, Borboleta, Colibri, 

Joaninha, Sirfídeo, Mariposa e Abelha. 

Acreditamos que esses seres polinizadores do ensino se disseminarão nos 

campos das instituições de ensino básico e/ou superior, perpetuando, assim, a área do 

ensino de Biologia. Mesmo quando não são vistos pelo olho humano como um trabalho 

valorizado, a docência, assim como a polinização, é vital para a vida na Terra, pois sem 

ela não há frutos viáveis (alunos transformadores). 

Tentamos resumir a participação dos sujeitos que fizeram parte da pesquisa na 

Tabela 1, a seguir. 

Participantes  Questionários  Entrevistas 

Discentes 

 Sírius, Canopus, Arcturus, Kentaurus, 
Veja, Capella, Rigel, Prócion, 
Achernar, Betelgeuse, Hadar, Altair, 
Aldebaran, Antares, Spica, Pollux, 
Fomalhaut, Mimosa, Deneb, Acrux, 
Regulus, Adhara, Gacrux, Shaula, 
Bellatrix, Miaplacidus e Sargas. 

 Rubi, Diamante, Safira, 
Ametista, Topázio e 
Citrino. 

Docentes 
 Cravo, Girassol, Crisântemo, Tulipa, 

Rosa, Margarida, Orquídea, Dália, 
Violeta, Jasmim e Gérbera. 

 Cravo, Tulipa, 
Crisântemo, Rosa e Íris. 

Servidor  X  Gerânio. 

Egressos 

 

X 

 Beija-Flor, Borboleta, 
Colibri, Joaninha, 
Sirfídeo, Mariposa e 
Abelha. 

Tabela 1: Resumo dos participantes da pesquisa. 
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É cabível denotar que todas as entrevistas que fizemos durante essa investigação 

foram individuais e gravadas em formato digital. 

Vale ressaltar que a realização da fase de entrevistas foi feita após a aprovação e 

consentimento dos entrevistados. Destarte, como parte integrante da nossa preocupação 

com os aspectos éticos da pesquisa, as entrevistas foram transcritas e, em seguida, o 

material foi enviado através de correio eletrônico para a análise do(a) entrevistado(a), 

o(a) qual ficou livre para fazer alterações no texto transcrito. As alterações e/ou 

sugestões dos entrevistados foram acrescentadas aos dados da pesquisa. Após essa 

etapa, novamente, o entrevistado poderia aprovar ou não sua participação na pesquisa. 

A entrevista é uma técnica em que o investigador se apresenta frente ao 

investigado, e lhe formula perguntas, com o objetivo de obtenção de dados pertinentes à 

pesquisa (SILVERMAN, 2009; YIN, 2005). A entrevista fornece uma percepção mais 

fiel dos investigados, uma vez que permite uma grande flexibilidade e obtenção de 

dados não encontrados nas outras fontes documentais. Além disso, ainda há a 

possibilidade de obter informações mais precisas, podendo ser confrontadas e 

comprovadas de imediato.  

Szymanski (2004) sugere que o pesquisador passe pelos seguintes estágios 

durante a entrevista: o aquecimento inicial; a formulação da questão esclarecedora; a 

expressão da compreensão; sínteses sobre a entrevista; formulação de outras indagações 

relativas ao encontro entrevistador/entrevistado; e finalmente, a devolução, ou seja, 

exposição posterior da compreensão do entrevistador sobre a experiência descrita pelo 

informante. Para a condução das entrevistas utilizamos os passos delimitados por 

Szymanski (2004). 

No entanto, esta forma de desenvolvimento da entrevista não permite que esta 

ferramenta seja usada num número grande de respondentes, num curto espaço de tempo, 

uma vez que ela necessita de um tempo razoável para sua finalização. Esse é um limite 

dessa ferramenta de pesquisa. 

Utilizamos a técnica de entrevistas de explicitação com o objetivo de conhecer 

mais detalhadamente a formação dos grupos respondentes (professores e alunos), bem 

como perceber como eles compreendem o currículo do mencionado curso. A entrevista 

de explicitação é uma técnica desenvolvida por Vermersch (2009), cujo intuito da 

entrevista é levar o entrevistado à consciência de sua subjetividade, para pesquisá-la.  

O autor explicita o percurso metodológico de sua técnica da seguinte forma: 
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O uso de uma técnica de entrevista teve a finalidade prática de 
transcender as limitações dos dados comportamentais, e a coleta da 
verbalização era apenas um meio para um fim. Eu, assim, obtive a 
informação que eu não achava que eu seria capaz de obter usando os 
conhecimentos teóricos que eu tinha dominado. Não só as limitações 
de memória convencionais e recordação parecem ter sido facilmente 
transcendidos, mas também uma experiência tinha da 'descrição de 
um fragmento' e de olhar para o 'nível útil de pormenor’, como era o 
caso na psicologia clínica, que assim obteve uma abundância de 
detalhes precisos, que o próprio sujeito se espantou ao descobrir, em 
sua experiência passada. Reconhecendo a sua experiência, aceitando 
que é seu, e, ao mesmo tempo, descobrindo com surpresa que ela está 
contida em sua experiência vivida! Houve aqui a prefiguração de uma 
reflexão teórica sobre a natureza da consciência (consciência direta 
ou pré-reflexiva) e sobre o tipo de memória recordada que tornou 
possível permitir que este tipo de informação autobiográfica 
emergisse (VERMERSCH, 2009, p.4-5, tradução nossa)33. 

Depraz e colaboradores34 (2006) acreditam que a entrevista de explicitação é um 

recurso interessante para um pesquisador que visa se aprofundar sobre uma perspectiva 

singular de um informante que viveu um determinado fato, bem como para o 

reconhecimento reflexivo desse mesmo fato para o sujeito pesquisado. No entanto, 

reconhecem que a técnica é de difícil aplicação para os não-especialistas. Os autores 

alertam que, na técnica, o conhecimento da tarefa pelo interlocutor do sujeito pode se 

revelar uma séria desvantagem para a verbalização da experiência. De fato, ou este 

interlocutor impõe um modelo implícito de atividade ao sujeito, referindo-se às suas 

próprias normas, ou ele deixa de questionar as descrições que lhe parecem evidentes.  

Devido às dificuldades que podem ser encontradas nesse tipo de entrevista, e 

levando em conta os sujeitos de nossa investigação, resolvemos adotar uma 

simplificação do modelo de Vermersh. Em nosso estudo de caso, ela foi empregada 

como o intuito de esclarecer algumas dúvidas contidas nos questionários e entrevistas, 

além de despertar nos sujeitos uma atenção diferenciada em relação às experiências 

vividas, criando, assim, um ambiente propício ao diálogo em torno dos fatos concretos 

representados na mente dos sujeitos.  

                                                 
33 The use of an interview technique had the practical purpose of transcending the limitations of 
behavioural data, and the gathering of verbalisation was only a means to an end. I thus obtained 
information that I did not think I would be able to obtain using the theoretical knowledge I had mastered. 
Not only did the conventional limitations of recollection memory seem to be easily transcended, but also 
if one had experience of the ‘fragmentation of the description’ and of looking for the ‘useful level of 
detail’, as was the case in the psychology of work, we thus obtained an abundance of precise details 
which the subject himself was amazed to discover in his past experience. Recognising his experience, 
accepting that it is his, and at the same time discovering with surprise that it is contained in his lived 
experience! There was here the prefiguration of a theoretical reflection on the nature of consciousness 
(direct or pre-reflective consciousness) and on the type of recollection memory which made it possible to 
allow this kind of autobiographical information to emerge 
34 Entre os colaboradores do referido trabalho está o próprio Pierre Vermersch. 
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Por fim, outra ferramenta que utilizamos foi a realização de conversas 

informais que tivemos com os atores/autores do curso de C. Biológicas da UFC. Os 

dados dessa ferramenta foram registrados em diário de campo. Tais conversas ocorriam, 

normalmente, nos corredores do Departamento de Biologia, mas tivemos conversas em 

outros locais, como refeitório, cantina e laboratórios de pesquisa. Essas conversas 

representam momentos em que os(as) professores(as) se mostravam receptivos a relatar 

alguns aspectos ligados ao trabalho docente, aos currículos, ou outros aspectos que se 

relacionavam com nossa temática de investigação. Vale ressaltar que essas conversas 

ocorreram com docentes que não permitiram ter suas entrevistas gravadas, contudo, 

aceitaram conversar com o pesquisador em campo. Nesses casos, o relato informal 

serviu para ampliar nossos dados de pesquisa.  

Do ponto de vista ético, estávamos respaldados para fazer tal procedimento, uma 

vez que tínhamos a permissão oral explícita da atual Chefe do Departamento de 

Biologia e do atual Coordenador do curso, além de que os professores terem sido 

informados via comunicação eletrônica da nossa investigação. 

Outro ponto digno de nota é que nem sempre o que os docentes relatavam nos 

questionários, por exemplo, era referendado durante as conversas informais, o que 

indica que essa ferramenta pode complementar nossa mandala metodológica. Durante o 

relato informal, alguns professores se mostraram severos críticos dos currículos da parte 

de Licenciatura, e nos questionários, eles não explicitaram tal posição.  

Para respaldar o uso metodológico das conversas informais como ferramenta 

investigativa, recorremos aos trabalhos de Mc Laren (1997, 2002), nos quais o autor usa 

os registros de sua própria experiência na docência de uma escola de ensino básico, 

registradas em diários de campo, como tema de pesquisa e de reflexão. Segundo o 

referido pensador, muito dos dados mais expressivos de sua pesquisa foram retirados de 

conversas informais com colegas, com alunos e com pais de estudantes, e, sem essas, 

não seria possível compreender a totalidade escolar. Nesse sentido, Bogdan e Biklen 

(1994), Denzin e Lincoln (2006) e Silverman (2009) destacam que nas pesquisas 

qualitativas, esse tipo de ferramenta pode ser usado para complementar os dados já 

existentes. No que diz respeito ao método do estudo de caso, Yin (2005) também 

acredita que o registro de conversas informais pode ser fonte de resultados relevantes 

para uma investigação. 

As conversas informais ocorreram entre os meses de novembro de 2012 e abril 

de 2013. Para o registro em diário de campo seguimos os conselhos de André (1995), no 
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qual registramos, além das conversas informais, elementos de linguagem não verbal 

(gestos, imagens, olhares, expressões faciais, etc.) e nossas reflexões sobre o que 

ocorria.  

Assim, a título de resumo, seguindo essas ferramentas de pesquisa, desenhamos 

a seguinte mandala metodológica (Figura 4). 

Figura 4: Mandala metodológica. 

 

Iniciamos os procedimentos empíricos do nosso estudo de caso com a análise 

dos documentos relacionados ao curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFC; 

Depois, tivemos a aplicação dos questionários a discentes e docentes; Em seguida, 

partimos para as entrevistas de explicitação com egressos, alunos e professores; 

Acompanhado disso, relatamos algumas conversas informais que tivemos com docentes 

do curso, anotadas no diário de campo. Adotando o fundamento teórico-epistemológico 

do materialismo histórico e dialético, procedemos à elaboração das categorias de 

análise, tema sobre o qual discorreremos a seguir.  
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4.3. Categorias de análise 

 

Utilizamos como tática analítica para nosso estudo de caso a estratégia “baseada 

em proposições teóricas” (YIN, 2005, p. 133), na qual a análise e categorização dos 

dados primários serão feitas tendo, também, como referência a nossa mandala teórica 

(Figura 3, Capítulo 3). O autor chama de “proposição” os aspectos que levaram o 

pesquisador ao estudo de caso, como por exemplo, as revisões feitas na literatura ou 

observações prévias que o investigador fez em campo.  

Yin (2005, p. 133) afirma que as proposições dariam “forma ao plano de coleta 

de dados e, por conseguinte, estabeleceriam a prioridade às estratégias analíticas 

relevantes”. Por outro lado, o autor admoesta que as proposições colocam em foco 

certos dados em detrimento de outros, apontado a necessidade de se definir explanações 

alternativas aos fenômenos da pesquisa. 

Seguindo os preceitos do materialismo histórico e dialético aplicado à pesquisa 

em educação, conforme explicitado por Oliveira (2007), reconhecemos a importância da 

relação indissociável entre pesquisa empírica e teoria. Desta feita, a escolha de nossa 

estratégia analítica não significa, de forma alguma, restringir à análise a teoria, e sim, 

ampliar as reflexões sobre os dados recolhidos através da pesquisa empírica.  

Nessa perspectiva dialética, tentamos através da investigação de campo nos 

aproximar das relações que permeiam esse campo, procurando ampliar a espiral entre 

pesquisa empírica e teoria. Assim, a pesquisa dilata a percepção sobre a teoria e, de 

forma dialética, a teoria enriquece a percepção do investigador sobre a parte empírica, 

num movimento espiral contínuo, sempre parcial e político. 

Podemos dizer que esse movimento dialético em espiral é profundamente 

mandálico. Pellegrini (1995) afirma que a espiral é um relevante símbolo universal, 

representando o cosmos, e representa o processo de transformação sucessiva que 

acontece no universo, denotando as formas cósmicas em movimento. Para enfatizar o 

caráter dialético, a espiral enaltece a relação entre a unidade e a multiplicidade, entre o 

centro e o círculo, entre o ser e o não-ser. 

Para “espiralar” nossa compreensão, recorremos à obra de Kosik, na qual o autor 

explana que o pensamento investigativo dialético 

[...] parte do pressuposto de que o conhecimento humano se processa 
num movimento em espiral, do qual cada início é abstrato e relativo. 
Se a realidade é um todo dialético e estruturado, o conhecimento 
concreto da realidade não consiste em um acrescentamento 
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sistemático de fatos a outros fatos, e de noções a outras noções. É um 
processo de concretização que procede do todo para as partes e das 
partes para o todo, dos fenômenos para a essência e da essência para 
os fenômenos, da totalidade para as contradições e das contradições 
para a totalidade; e, justamente nesse processo de correlações em 
espiral no qual todos os conceitos entram em movimento recíproco e 
se elucidam mutuamente, atinge a concreticidade (KOSIK, 1995, p. 
50, grifo nosso). 

Assim, percebemos que essa perspectiva espiral é uma importante configuração 

para nossa mandala metodológica. Buscamos nos aproximar, de forma sucessiva e 

gradual, dos saberes/dizeres que os atores/autores sociais do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas, têm a reportar sobre o currículo dessa instituição. Nesse devir 

espiral, a parte empírica se relaciona dialeticamente com a teoria, numa mútua 

influência. Isso ocorre, pois consideramos que a espiral investigativa nunca acaba, 

admitimos que a teoria influencie a pesquisa de campo, bem como o contrário também 

ocorre. Sendo assim, no sentido mandálico da espiral, não há o conhecimento pronto e 

finito; na verdade, há um está sendo em contínua modificação. 

Empregaremos as proposições teóricas sobre os currículos, currículo como uma 

mandala, interdisciplinaridade e trabalho docente que motivaram o início do 

mencionado estudo de caso, nas quais nossa categorização estabeleceu as prioridades às 

estratégias de análise, bem como servirão como guia da apreciação do estudo de caso. A 

seguir, apresentamos, resumidamente, as categorias de investigação. 

 

a) Currículo(s)  

O currículo é aqui compreendido como um conjunto de possibilidades 

formativas, que convergem num determinado espaço e tempo histórico. É dialético, 

contraditório, e está sempre em movimento.  

Dentro desta visão ampla de currículo, percebemos que não há o currículo, algo 

único, exclusivo, sólido e imutável; na verdade, o que existe são currículos (formal, em 

ação, oculto, percebido, etc.) que se inter-relacionam de forma dinâmica e flexível, num 

continuo devir de formas e cores, de atores e autores.  

Diante das possíveis definições que encontramos para o currículo, acreditamos 

que não há uma única sentença que descreva todas as possibilidades para esse tema 

(SILVA, 2007). Contudo, escolhemos como categoria o currículo visto como uma 

mandala, conforme explicitado no capítulo 3 deste trabalho de tese de doutoramento. 
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b) Práxis 

Consideramos em nossa mandala metodológica que a práxis é uma categoria 

central de nossa obra científica. Essa categoria, como diz Paulo Freire (2005, p. 28), “é 

reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo, Sem ela, é impossível a 

superação da contradição opressor-oprimidos”. 

Outrossim, entendemos que práxis corresponde a uma atividade teórico-prática, 

ou melhor, ela tem um sentido no mundo utópico, e uma acepção no mundo físico. 

Adotamos nesse trabalho como a definição de práxis uma “atividade material humana 

transformadora do mundo e do próprio homem” (VÁZQUEZ, 2007, p. 394).  

Marx e Engels (2005, p. 120) já ressaltavam o caráter revolucionário dessa 

categoria, ao afirmarem em “A Ideologia Alemã”: “A coincidência do mudar das 

circunstâncias e da atividade humana só pode ser tomada e racionalmente entendida 

como práxis revolucionária”. 

Assim, iremos investigar a práxis dos atores/autores do referido curso, soba ótica 

dos formadores, graduandos e egressos, pois acreditamos que essa é a única forma de 

compreender o currículo real do curso. 

 

c) Formação docente crítico-reflexiva 

Defendemos que é preciso buscar subsídios para a formação de professores 

reflexivo-engajados (FEITOSA; LEITE, 2011, 2012), visando à transformação da 

escola e da sociedade. Para tanto, cabe aos cursos de formação docente criar estratégias 

e alternativas para a consolidação de um modelo contra-hegemônico, baseando-se na 

práxis e na emancipação humana.  

Essa denominação é um termo que desenvolvemos segundo a concepção do 

Intelectual Orgânico de Gramsci (1988) e no Intelectual Transformador de Giroux 

(1992). Todavia, percebemos que ambos, o orgânico e o transformador, podem estar ou 

não a serviço da classe dominante (uma vez que há intelectuais que tentam manter e/ou 

ampliar o domínio hegemônico dos grupos que já estão no poder). Tentando contribuir 

com as teorias críticas, apresentamos o “reflexivo-engajado” (FEITOSA; LEITE, 2011), 

o qual deve estar, necessariamente, engajado com os grupos oprimidos, lutando por uma 

sociedade igualitária e emancipatória. 
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d) Interdisciplinaridade 

Essa categoria é um dos pontos fundamentais de nossa pesquisa, pois 

acreditamos que o ensino deve ir além das águas turbulentas e perigosas da 

disciplinaridade para chegar ao grande oceano dialógico-dialético da inter-relação de 

saberes que compõem a práxis humana. Nessa tese, adotamos a definição de 

interdisciplinaridade como práxis, ou seja, uma ação crítica e reflexiva. Trazendo os 

dizeres de Fazenda (2008, p. 17), essa categoria representa uma “atitude de ousadia e 

busca frente ao conhecimento, cabe pensar aspectos que envolvem a cultura do lugar 

onde se formam professores”. 

Em pesquisa anterior (FEITOSA; LEITE, 2011a), notamos que existe, 

formalmente, uma vinculação dessa categoria ao currículo do curso. Nossa investigação 

de doutoramento buscou investigar as práticas curriculares de caráter interdisciplinar do 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Levamos em conta o alerta de Fazenda 

(2008, p. 21), entendendo que não é suficiente permanecer apenas na prática empírica, 

“mas é necessário que se proceda a uma análise detalhada dos porquês dessa prática 

histórica e culturalmente contextualizada”. 

Após realizarmos essa explanação sobre os passos metodológicos tomados e a 

escolha das categorias de análise, iremos, no capítulo a seguir, abordar os resultados da 

pesquisa. 
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CAPÍTULO 5 – RESULTADOS & DISCUSSÃO 
 
 

Diante destas considerações sobre o currículo na formação de professores e o 

percurso metodológico adotado, neste capítulo iremos discutir os aspectos institucionais 

do currículo do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFC. Assim, 

iniciamos nossa exposição debatendo a visão oficial do currículo do curso, baseado no 

Projeto Pedagógico do Curso, em busca de entender as metas traçadas no currículo 

formal, termo entendido de acordo com a definição de Moreira (1997). 

Como relevante marco para criação do curso investigado, temos o ano de 1969, 

em que se iniciou a Reforma Universitária, culminando com a “Criação dos Centros, 

entre os quais o Centro de Ciências para fazer Ensino e Pesquisa Básicos em Ciências 

na Universidade” (UFC, 2010, p. 1). Nessa época, o Centro de Ciências era composto 

pelos Institutos Básicos, entre os quais o Instituto de Biologia, sendo que o supracitado 

tinha um único Departamento: Bioquímica e Biofísica. Esse último, por sua vez, “era 

responsável pelo Ensino e Pesquisa Básicos em Bioquímica, Biofísica e Ciências 

Biológicas (Biologia Geral, Fisiologia, Botânica, Zoologia, Genética, Microbiologia, 

Ecologia)” (op. cit., p. 1). 

O curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Ceará (UFC), o qual 

confere o título de Biólogo, foi criado no ano 1970. É um curso reconhecido pelo 

Conselho Federal de Educação, de acordo com os termos do Decreto 82.822 de 11 de 

dezembro de 1978 (UFC, 2005, 2007). Inicialmente, o mencionado curso era 

exclusivamente de Bacharelado, composto por disciplinas específicas da Biologia, além 

de outras ligadas à área das demais Ciências naturais (Química, Física, Geologia) e 

Matemática. 

Já no ano de 1988, o curso sofre a primeira mudança na organização curricular, 

passando a formar não apenas Bacharéis, mas também Licenciados em Ciências 

Biológicas. Os alunos que ingressavam no programa, a partir daquele ano, tinham a sua 

disposição a modalidade de habilitação em Licenciatura em Ciências Biológicas. Assim, 

os discentes poderiam optar por cursar apenas a modalidade Licenciatura, apenas o 

Bacharelado, ou escolher cursar ambas as modalidades. 

O Curso, nesta sistemática curricular, tinha duração mínima de 4 e máxima de 8 

anos. Para o grau de Bacharel em Ciências Biológicas era outorgado ao discente que 

percorresse os 176 créditos obrigatórios do curso e 26 opcionais. Já para o grau de 

Licenciado pleno em Ciências Biológicas era concedido ao discente que cursasse os 176 
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créditos obrigatórios do Curso mais 28 créditos de disciplinas da área pedagógica. As 

disciplinas de tal área eram Psicologia da Educação I, Psicologia da Educação II, 

Didática, Estrutura e Funcionamento do Ensino Fundamental-Médio, além das três 

disciplinas Práticas de Ensino em Biologia. Nesta última modalidade, o estudante 

deveria fazer estágio em escolas de ensino fundamental e médio (UFC, 2005). 

É importante destacar que não encontramos evidências de que a sistemática 

curricular anterior, datada do ano de 1988, destacasse formalmente a ideia da 

interdisciplinaridade. 

Esta integralização curricular implantada em 1988 teve uma boa receptividade 

entre professores, alunos, bem como na sociedade, como aponta um dos documentos 

que analisamos: 

Vários avanços foram alcançados ao longo destes anos, desde a 
implantação do currículo de 1988, notou-se uma redução da evasão 
dos estudantes e um aumento gradual na demanda pelo curso que 
passou de 20 vagas para 25 no início da década de 90 até 30 vagas por 
semestre atualmente. Esta procura pelo curso é visível quando se 
observa a concorrência no vestibular que no ano de 2005 foi de 14,8 
candidatos por vaga (UFC, 2007, p. 95). 

Apesar destes avanços positivos na relação Universidade-Sociedade, a 

organização curricular do referido curso, perpetrada em 1988, é claramente de uma base 

sólida bacharelesca, ficando as disciplinas pedagógicas e os estágios supervisionados 

nos semestres finais do curso. 

Sob o ponto de vista da historicidade dialética, é relevante denotar que no Brasil, 

ao longo dos últimos 50 anos, nos cursos de formação docente superior, predominou o 

modelo “3+1”. Esse modelo é caracterizado com os três primeiros anos da formação 

inicial, as disciplinas são mais centradas nos conteúdos específicos, e em seguida, 

sucede-se um quarto ano, em que se estimam as questões pedagógicas, em especial o 

estágio supervisionado. Este modelo é subsidiário da racionalidade técnica, com o 

agravante de que esses cursos até hoje ainda não conseguiram, na maioria absoluta dos 

casos, “desvencilhar-se da vinculação excessiva e prejudicial dos Cursos de 

Bacharelado correspondentes” (TERRAZZAN, 2007, p. 146). 

Para Terrazzan (2007), apesar de ter existido mudanças formais em diversos 

currículos de universidades no Brasil, operacionalmente, esta conformação fundamental 

não deixou de existir. Não obstante, o panorama do desenvolvimento desses cursos, 

ainda está conectado a esse modelo.  
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Na UFC, este modelo foi o predominante entre 1988 até 2005. Em 2006, é 

implantada uma nova organização curricular em decorrência das Diretrizes Curriculares 

para Formação de Professores da Educação Básica. Essa jovem sistemática curricular, 

indo ao encontro da legislação nacional, busca proporcionar uma maior articulação entre 

a teoria e a prática. É exatamente sobre essas modificações que discorremos a seguir. 

 

5.1. O processo de mudança 
 

Reconhecendo que a historicidade é fundamental para compreendermos as 

mudanças que ocorreram nos últimos anos no currículo do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas, achamos importante apresentar alguns documentos oficiais que 

funcionaram como catalizadores do processo de mudança curricular. Isso porque, como 

nos lembra Apple (1982), o percurso de criação/modificação dos currículos não ocorre 

do “dia para a noite”, mas acontece ao longo de um conjunto de condicionantes 

políticos e educativos de um determinado tempo histórico. 

Considerando que não é possível fazer uma retrospectiva deveras longa sobre as 

legislações ligadas à formação de professores em nosso texto de doutoramento, iremos 

falar sobre o que ocorreu nas últimas décadas. Como marco desse período, temos a 

publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 9.394 de 

1996. Nela, a formação docente para atuar na educação básica está regida pelo artigo 65 

da LDB de 96, o qual explicita que “a formação docente, exceto para a educação 

superior, incluirá prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas” (BRASIL, 1996).  

Cabe destacar que tivemos várias mudanças na referida Lei. Dentre as 

alterações, destacamos a Lei Nº 12.014 (BRASIL, 2009), que deu nova redação ao 

artigo 61 da LDB, indicando, como vimos na anteriormente, que deve haver “associação 

entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço”.   

A supracitada LDB indica que as diretrizes para a formação dos professores 

deveriam ser reguladas por órgãos competentes, em especial o Ministério da Educação 

(MEC). Para atender a tal demanda, no ano de 2000, o Conselho Nacional de Educação 

(CNE), sob ordens do MEC, formulou uma proposta inicial para a composição das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica 

(BRASIL, 2000 apud MACEDO, 2000).  



151 
 

Dando continuidade a essa proposta política, foi formada no mesmo ano uma 

Comissão Bicameral para analisar as propostas para as Diretrizes, em nível superior, 

curso de licenciatura, de graduação plena. A comissão que concluiu35 os trabalhos foi 

composta por: Silke Weber (Presidente), Raquel Figueiredo Alessandri Teixeira 

(Relatora), Nélio Marco Vincenzo Bizzo, Eunice Ribeiro Durham, Edla de Araújo Lira 

Soares, Guiomar Namo de Mello, Éfrem de Aguiar Maranhão.  

Do ponto de vista histórico, as novidades para a formação docente ocorreram 

nos anos de 2001 e 2002, período final do Governo do presidente Fernando Henrique 

Cardoso, havendo uma nova reorientação da prática e qualidade do ensino com a 

inclusão de um rol de proposições para a formação docente. Os legisladores indicaram a 

necessidade de um novo modelo formativo para os professores, pois reconheceram as 

limitações do modelo vigente (“3+1”), e sugeriram a articulação da teoria com a prática 

como mote da profissionalidade docente, sendo que a prática se tornou um dos amplos 

temas de discussão.  

Aliado a isso, temos como ponto de embate a organização de um conjunto de 

saberes (competências e habilidades, nos dizeres da legislação) que auxiliassem no 

processo de formação da identidade profissional, de modo que, “com base numa agenda 

de reivindicações que foi construída ao longo da segunda metade do século XX e 

sistematizada, em parte, na LDB de 1996, nos anos de 2002 e 2004, foram promulgadas 

novas diretrizes na forma de resoluções” (BENITES et al., 2008, p. 348), tendo como 

base as orientações emanadas da LDB vigente. Essas resoluções enfatizaram uma nova 

configuração desse processo em que a Formação de Professores da Educação Básica. É 

sobre essas resoluções que iremos discorrer a seguir. 

As diretrizes mais atuais foram sancionadas entre 2001 e 2004 pelo Conselho 

Pleno (CP) do CNE e apresentam como proposta para a Formação dos Professores da 

Educação Básica, licenciatura plena, um curso com identidade própria, com 

conhecimentos e competências específicos para a atuação docente. Dentre esses, tem 

destaque o Parecer Nº 9 de 2001 (BRASIL, 2001), o qual abordou questões relacionadas 

com a formação de professores, priorizando a noção de competência como centro 

orientador da formação e também a possibilidade e a necessidade de uma formação 

vinculada com a atuação profissional e a pesquisa. Este documento congregou aspectos 

                                                 
35 O Conselheiro José Carlos de Almeida fazia parte da Comissão, no entanto, por problemas de agenda, 
solicitou desligamento (BRASIL, 2001). 
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existentes na discussão acerca do papel dos docentes no processo educativo, 

apresentando a base comum de formação professoral expressa por meio de diretrizes, 

com destaque para a possibilidade de:  

fomentar e fortalecer processos de mudança no interior das 
instituições formadoras; [...] atualizar e aperfeiçoar os formatos de 
preparação e os currículos vivenciados, considerando as mudanças em 
curso na organização pedagógica e curricular da educação básica; dar 
relevo à docência como base da formação, relacionando teoria e 
prática (op. cit., p. 5). 

No mesmo documento, temos o reconhecimento oficial da existência de questões 

históricas que se relacionam aos cursos de licenciatura e sua estrita relação com os 

bacharelados. No caso da formação nos cursos de licenciatura, a ênfase está contida na 

formação nos conteúdos específicos da área, onde o bacharelado surge como a opção 

natural que possibilitaria, como apêndice, também, o diploma de licenciado (desde que 

o estudante cumprisse uma carga horária complementar pedagógica). Neste sentido, nos 

cursos existentes, é a atuação do “físico, do historiador, do biólogo, por exemplo, que 

ganha importância, sendo que a atuação destes como ‘licenciados’ torna-se residual e é 

vista”, segundo o documento, “dentro dos muros da universidade, como ‘inferior’, em 

meio à complexidade dos conteúdos da ‘área’, passando muito mais como atividade 

‘vocacional’ ou que permitiria grande dose de improviso e autoformulação do ‘jeito de 

dar aula’” (Ibid., p. 16). 

Também merece destaque a Resolução Nº 28 de 2001 (BRASIL, 2001a) que 

discutiu a necessidade da integração entre a teoria e a prática, além de se estabelecer o 

estágio supervisionado na segunda metade do curso. A fim de esclarecer os textos das 

resoluções anteriores, o parecer CNE/CP Nº 28/2001 chama atenção para a diferença 

entre prática como componente curricular e estágio supervisionado: 

[...] há que se distinguir, de um lado, a prática como componente 
curricular e, de outro, a prática de ensino e o estágio obrigatório 
definidos em lei. A primeira é mais abrangente: contempla os 
dispositivos legais e vai além deles. [...] A prática, como componente 
curricular, terá necessariamente a marca dos projetos pedagógicos das 
instituições formadoras ao transcender a sala de aula para o conjunto 
do ambiente escolar e da própria educação escolar, pode envolver uma 
articulação com os órgãos normativos dos executivos dos sistemas 
(BRASIL, 2011a, p. 9). 

A literatura sobre a temática em questão demonstra que, em muitos casos, 

existem dilemas e ambiguidades no interior dos cursos de formação de professores, tais 

como: a separação entre disciplinas pedagógicas e as disciplinas específicas, que 
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acarretaria uma desarticulação interna nos cursos de formação e uma dicotomia entre 

licenciatura e bacharelado, ocorrendo ainda, uma valorização das atividades do segundo 

em detrimento da primeira (TERRAZZAN, 2007).  

Tentando responder aos anseios dos educadores, representados por suas 

associações e sindicatos, e atender as críticas das pesquisas em educação, foram 

designadas novas políticas públicas para a formação de professores e professoras. 

Dentre estas, destaca-se a Resolução CNE/CP Nº 1 de 2002 (BRASIL, 2002), que 

normatiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica. Já a Resolução CNE/CP Nº 2, de 19 de fevereiro de 2002, em seu 

artigo 1º estabeleceu a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de 

graduação plena, de formação de professores da educação Básica em nível superior, nos 

seguintes termos: 

I – 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, 
vivenciadas ao longo do curso; 

II – 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a 
partir do início da segunda metade do curso; 

III – 1.800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos 
curriculares de natureza científico-cultural; 

IV – 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades 
acadêmica-científico-culturais. (BRASIL, 2002a, p. 1). 

Dessa forma, com a instauração das Diretrizes, os cursos de licenciatura 

ganharam uma possibilidade de identidade própria em relação aos de bacharelado, 

constituindo-se em um projeto específico. Assim, sendo, tem-se a exigência da 

definição de currículos próprios da Licenciatura que não se confundam com o 

Bacharelado ou com a antiga formação de professores que ficou caracterizada como 

“modelo 3+1”. 

A Resolução CNE/CP Nº 2 de 2004, enfatizou o caráter urgente da 

materialização de mudanças curriculares nos cursos de licenciatura ao alterar o artigo 15 

da Resolução 1/2002, do mesmo órgão, que passou a ter a seguinte redação: “Os cursos 

de formação de professores para a educação básica que se encontrarem em 

funcionamento deverão se adaptar a esta Resolução até a data de 15 de outubro de 

2005” (BRASIL, 2004, p. 1). Tal documento foi o estopim para uma verdadeira 

explosão de modificação nas sistemáticas curriculares dos cursos de formação docente 

(TERRAZZAN, 2007; UNESCO, 2009). 
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No caso dos cursos da UFC, a história não foi diferente. Com a nova legislação, 

as Licenciaturas tiveram que transformar seus currículos para adequá-los as novas 

exigências federais. Um dos ex-representantes da coordenação do curso de Licenciatura 

em C. Biológicas é explícito nessa afirmação: 

Olha, já existia uma vontade de mudar algumas coisas no currículo, mas o 
que fez a mudança, basicamente né (sic)36, foi a questão do MEC. Acho que 
foram as diretrizes curriculares dos cursos de licenciatura que aceleraram 
este processo. (Cravo). 

Para atender as exigências desta resolução, a Universidade Federal do Ceará 

organizou o Grupo de Trabalho das Licenciaturas (GTL). Criado em 2003, este grupo 

tinha como objetivos realizar discussões sistemáticas visando compreender as Diretrizes 

Curriculares e obter subsídios para a elaboração e o desenvolvimento dos projetos 

pedagógicos dos cursos de licenciatura, que estavam em processo de reformulação. 

Além disso, buscava desenvolver estratégias para envolver os professores dos cursos no 

processo de elaboração dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC), bem como discutir e 

apontar soluções para os problemas comuns que se apresentaram durante o 

desenvolvimento desse trabalho (PASSOS, 2007).  

Sobre o GTL, Cravo relatou que esse grupo cooperou para o atual arranjo do 

curricular do curso em questão. Segundo suas palavras:  

Algo que foi importante para a discussão do currículo atual foi quando se 
criou o GTL, que reunia coordenadores e professores da prática de ensino 
de diversos cursos aqui da UFC. Nessas reuniões a gente foi elaborando as 
disciplinas, e também aqui na coordenação, no colegiado do curso. 
(Cravo). 

Em nossa entrevista com Cravo, ele foi claro ao mostrar o reconhecimento da 

importância das ações desse grupo, afirmando que se tornou um ambiente privilegiado 

de debates, estudos, interlocução e socialização de atividades ligadas à formação de 

professores. Destarte, o entrevistado indicou que procurássemos a professora Íris, que 

coordenou o GTL durante o período em questão, para termos mais esclarecimentos 

sobre o tema. E assim o fizemos. 

Íris indicou que o GTL surgiu na época da revisão curricular, instigada pelas 

                                                 
36 No presente texto de tese de doutoramento, tomamos a decisão de manter as marcas de oralidade dos 
discursos, a fim de preservar a veracidade e a intencionalidade das falas/escritas de todos(as) os(as) 
relatantes desta pesquisa. Reconhecemos que, ao falarmos livremente, muitas vezes, cometemos 
erros gramaticais, às vezes, até bem sérios. Entretanto, investigação em questão não busca julgar 
os equívocos nessas falas coloquiais, tampouco salientar suas imperfeições ortográficas, e sim 
procuramos analisar/interpretar seu conteúdo essencial de uma forma dialética. 
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Resoluções 01 e 02 de 2002, que são as Diretrizes Curriculares para a Formação de 

professores da educação básica. Segundo o seu relato, o grupo surgiu da necessidade da 

gente entender o que é que prescrevem essas Resoluções, pois elas sugeriam mudanças 

em relação à organização dos projetos pedagógicos dos cursos de Licenciatura.  

Segundo a ex-coordenadora de GTL, um dos pontos mais discutidos no grupo 

foi a Prática como Componente Curricular. Isso por que: 

Essa prática como componente curricular pode ter diversos formatos, mas o 
princípio que deve reger isso é a articulação entre teoria e prática. Mas o 
formato disso que adquiriu aqui na UFC foi uma característica de 
metodologia específica: a instrumentalização para o ensino de Biologia, 
metodologia do ensino da física, oficinas de geografia, entre outras. Ela 
[prática como componente curricular] pode ter essa característica 
específica que eu acabei de citar, ou ela pode se inserir em uma disciplina 
que já tem o caráter teórico-prático, por exemplo, química orgânica tem 
uma carga horária de X horas teóricas e Y práticas. (Íris). 

Na descrição acima, Íris deixa claro que, após as discussões no GTL, os 

coordenadores dos cursos levavam esses assuntos para novos diálogos nos colegiados 

de suas coordenações. Não obstante, a entrevistada afirma que, no caso específico da 

UFC, muitas Licenciaturas optaram por criar disciplinas específicas para a Prática como 

Componente Curricular. Em se tratando do curso de C. Biológicas, Íris relata que a 

carga horária de 400 horas/aula está distribuída na instrumentalização para o ensino de 

Biologia.  

O GTL, constituído por coordenadores de cursos de licenciatura e seus 

professores, prioritariamente das áreas de ensino e estágio, ainda é atuante, e tem hoje 

como seus objetivos constituir-se num espaço de reflexão sobre a formação docente; 

acompanhar a efetivação dos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura; planejar 

atividades formativas para professores e alunos; estudar, discutir e aprofundar temas 

relativos à formação docente (UFC, 2013). 

Entre as diversas atividades realizadas pelo GTL, se destacam a elaboração, o 

planejamento e o desenvolvimento do projeto Fortalecimento da Qualidade da 

Formação Docente no âmbito do Programa de Consolidação das Licenciaturas – 

Prodocência. Esse último teve uma importante relação com o curso investigado, pois ele 

contribuiu para a consolidação do Laboratório de Ensino de Biologia (LEBIO).  

Instituído em 2006, o LEBIO é um espaço destinado a subsidiar as atividades 

desenvolvidas pelas disciplinas de práticas como componente curricular e estágio 
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supervisionado em ensino e também é destinado à realização de pesquisas na área de 

ensino de ciências. Dispõe de um pequeno acervo composto por livros e por modelos 

tridimensionais, recursos e jogos didáticos, confeccionados pelos estudantes nas 

disciplinas. As atividades desenvolvidas no LEBIO estão articuladas à meta de 

fortalecimento e dinamização dos espaços pedagógicos de formação docente presente 

no projeto Prodocência (FEITOSA; LEITE, 2011a).  

Outros temas que foram assuntos de interesse do GTL foram a atuação dos 

estágios supervisionados na formação docente inicial e a inclusão da Libras como 

disciplina obrigatória nos cursos de licenciatura. Por que tem que ter isso? Nós 

discutimos (Íris). Sobre os estágios, a ex-coordenadora do grupo destaca que: 

Os estágios são obrigatoriamente na escola básica, com caráter de estágio 
curricular supervisionado. Porque até então, muita prática de ensino era 
feita dentro da universidade, como minicursos, aulas, e outros, quer dizer, o 
aluno saia sem a menor inserção na escola básica. E nós do GTL, 
estudávamos e discutíamos isso. (Íris). 

Cabe denotar que existiram algumas dificuldades no processo de 

desenvolvimento dos novos currículos das Licenciaturas. Por exemplo, Íris destacou na 

entrevista de explicitação que tal processo foi mais problemático nos cursos que tem um 

caráter mais voltado para o Bacharelado, com alguma pós-graduação com um histórico 

mais forte na parte de pesquisa específica, e fica difícil, porque esses programas não 

estão voltados para a formação de professores.  

A docente explica, inclusive, que o jogo de poder que envolve os processos 

burocráticos e políticos para a descriminação de vagas para concursos públicos não 

privilegia os setores de ensino, o que, segundo ela, prejudica a formação docente. Em 

suas palavras: 

Então a tendência nos departamentos é que, quando chega a vaga [de 
concurso para professores], mesmo tendo em alguns casos professores que 
argumentam a necessidade da vaga ser para trabalho com a licenciatura e 
que possam assumir essa questão da prática como componente curricular, 
os estágios e que possam trabalhar um conteúdo especifico mais articulado 
com a prática pedagógica, muitos cursos não optam por destinar uma vaga 
para o fortalecimento da licenciatura. Se você não tem formação para isso 
você não está preparado. (Íris). 

Diante do que foi apresentado acima, percebemos que o Grupo de Trabalho das 

Licenciaturas (GTL) se configurou como um potente aliado do corpo docente do 

Departamento de Biologia contribuindo para a organização do projeto curricular do 
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curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFC, segundo o que nos relatou Cravo 

e Íris. As ações perpetradas pelo GTL possibilitaram o encontro de vários docentes e 

coordenadores das Licenciaturas da universidade para dialogar sobre vários pontos 

ligados à reforma curricular de suas áreas. Isso gerou um processo que possibilitou ao 

grupo de professores de Ciências Biológicas organizarem subsídios para a 

sistematização do currículo e do novo PPP da Licenciatura.  

Seguindo essa linha de pensamento, trazemos uma frase proferida por Íris que 

tenta resumir o papel do grupo: O GTL funciona como um espaço formativo para os 

professores das licenciaturas.  

 

5.2. O atual currículo formal da Licenciatura em Ciências Biológicas 

 

Diante dessas novas demandas sociais e das imposições políticas do CNE e 

MEC, foi sistematizado um novo currículo para o curso de Ciências Biológicas da UFC, 

no ano de 2005. Segundo nossa análise dos documentos que correspondem ao Projeto 

Pedagógico de Curso, o currículo do referido curso tem como arcabouço básico: 

[...] disciplinas obrigatórias do Núcleo comum, aquelas disciplinas que 
fazem parte do currículo tanto do Licenciado como do Bacharel em 
Ciências Biológicas; disciplinas obrigatórias para o Bacharelado e 
disciplinas obrigatórias para a Licenciatura, específicas para cada 
modalidade; disciplinas optativas para Bacharelado e para 
licenciatura, são disciplinas que constam na integralização curricular 
do curso e de disciplinas eletivas, são aquelas de livre escolha 
ofertadas na Universidade, mas que não constam da integralização 
curricular do curso e que podem ser integralizadas como optativas [...] 
(UFC, 2007, p. 97). 

Conforme consta nos documentos curriculares, para receber o título de 

“Licenciado em Ciências Biológicas o estudante deverá integralizar 1856 horas/aula nas 

disciplinas do Núcleo comum” (UFC, 2005, p. 16), sendo que 736 horas/aula 

correspondem às disciplinas obrigatórias específicas, destas, 64 horas/aula será de 

conteúdo complementar. Também, temos uma carga horária destinada a disciplinas 

optativas/eletivas, que devem somar o mínimo de 192 horas/aula. 

Segundo a nossa análise documental do supradito projeto curricular, no novo 

currículo é importante que todas (ou quase todas) as disciplinas tenham vínculos com a 

prática docente, pois, ao mesmo tempo em que contribuem para a formação relativa ao 

conhecimento biológico, terão também um foco em como este conhecimento biológico 

entra, interage e funciona nas escolas Fundamentais e Médias, bem como em situações 
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de educação não-escolar. Como consta no documento oficial, o biólogo formado na 

UFC deverá ser capaz de: 

1. Ser um indivíduo consciente de seu papel na sociedade como 
cidadão atuando como educador e/ou com uma formação geral 
interdisciplinar aplicada a um contexto regional; 2. Compreender as 
exigências do mercado de trabalho e as áreas em que pode atuar a 
partir de uma percepção da realidade regional; 3. Responder de 
maneira adequada a essas exigências, desenvolvendo continuamente 
suas habilidades; 4. Saber atuar na pesquisa básica e aplicada; 5. 
Desenvolver atividades educacionais visando a melhoria da qualidade 
de vida e não apenas a qualidade de vida do ser humano; 6. Elaborar e 
executar projetos; 7. Organizar, coordenar e participar de equipes 
multiprofissionais; 8. Utilizar o conhecimento acumulado de forma 
crítica. (UFC, 2007, p. 99). 

Ao estudarmos a proposta formal do curso de Ciências Biológicas da UFC, 

notamos que o curso propende à formação de um profissional biólogo consciente de seu 

papel na sociedade, e que utiliza os saberes de forma crítica. Desta feita, esta 

proposição inicial, assemelha-se ao que definimos como formação de professores 

reflexivos-engajados, uma vez que concebe o trabalho docente como ligado aos 

aspectos sociopolíticos mais amplos (FEITOSA; LEITE, 2011, 2012). Baseando-se 

nesta categoria, entendemos que o trabalho pedagógico deve ser tratado como 

historicamente datado e geograficamente localizado, sem, no entanto, quer significar 

que ele deva se voltar exclusivamente para as questões locais, tampouco sem descuidar 

dos aspectos inerentes às questões metodológicas. 

Ainda segundo o Projeto Pedagógico do Curso, o currículo do curso de Ciências 

Biológicas da UFC tem em vista: 

[...] garantir uma sólida formação básica inter e multidisciplinar; [...] 
garantir um ensino problematizado e contextualizado, assegurando a 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; [...] estimular 
atividades que socializem o conhecimento produzido tanto pelo corpo 
docente como pelo discente; estimular outras atividades curriculares e 
extracurriculares de formação (UFC, 2007, p. 108). 

Diante das determinações do CNE/CP (BRASIL, 2002, 2002a), a nova 

integralização curricular do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas conta 

atualmente com 3.384 horas/aula de atividades, incluindo-se disciplinas e atividades 

complementares, divididas em quatro anos (oito semestres), com máximo de 

permanência de seis anos, num total de 211 créditos.  

As diversas atividades curriculares também fazem parte da carga horária da 

formação do futuro professor de Biologia. Além da carga horária em disciplinas da 

formação básica e diferenciada, o aluno deverá cumprir, no mínimo 200 horas em 

Atividades Complementares.  
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Segundo o que consta nos documentos formais, tais atividades 

[...] compreendem um conjunto de estratégias didático-pedagógicas, 
de natureza acadêmico-científica, bem como artístico-cultural e 
esportiva, portanto, de amplo espectro de ações, visando oferecer ao 
aluno, ao longo do curso, uma intensa vivência universitária, condição 
fundamental para articular saberes teórico-práticos, e complementar, 
com habilidades e procedimentos diversificados, a sua formação na 
condição de profissional e cidadão. Essas têm por objetivo possibilitar 
a inserção do aluno em distintas situações de aprendizagem. (UFC, 
2005, p. 27). 

Outro grupo de disciplinas que compõem o projeto curricular da Licenciatura é o 

das disciplinas pedagógicas, que somam 256 horas/aula (UFC, 2005, 2007). São elas: 

Estudos Sócio-Históricos e Culturais da Educação; Psicologia do Desenvolvimento da 

Aprendizagem na adolescência; Estrutura, Política e Gestão Educacional; e Didática I. 

Cada uma delas possui quatro créditos, correspondendo a uma carga de 64 horas/aula. 

Uma dessas disciplinas em particular, “Estudos Sócio-Históricos e Culturais da 

Educação”, chama nossa atenção para o objetivo da mencionada, segundo sua ementa:  

Ementa: Conceitos fundamentais à Sociologia, História e 
Antropologia para a compreensão da relação entre Educação e 
Sociedade. A interdisciplinaridade do pensamento pedagógico. 
Multiculturalismo e políticas educacionais de ação afirmativa (UFC, 
2005, p. 24; grifo nosso). 

Diante da proposta da disciplina acima, contida no Projeto Pedagógico do Curso, 

reconhecemos que a referida traz possibilidades interessantes para a formação do futuro 

professor de Biologia. Isso porque, como apontam Fazenda (2008, 2009) e Trindade 

(2008), é preciso que o educando tenha contato com atividades que possam discutir a 

interdisciplinaridade. Sobretudo, como apontam esses autores, é preciso que essas 

discussões em torno do tema não se restrinjam aos aspectos meramente cognitivos do 

licenciando, e sim, é fundamental que haja uma preparação para a prática docente. 

Ainda a respeito da interdisciplinaridade, Thiesen (2008) declara que ela é 

necessária ao momento histórico presente, e a área de ciências da natureza é carente de 

reflexões sobre seu uso no ensino. Assim, essa disciplina, segundo o documento 

analisado, torna-se relevante para a formação do professor desse campo. 

Nesta integralização curricular atual, parte da carga da Prática como 

Componente Curricular, instituída pela resolução CNE/CP Nº 1/2002, corresponde às 

disciplinas de Instrumentalização para o Ensino de Ciências, ministradas do primeiro ao 

quinto semestres. Cada Instrumentalização possui uma carga horária de 64 horas/aula. 

As duas primeiras dessas disciplinas são oferecida para alunos de ambas as 
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modalidades. Já as três últimas são exclusivas do curso de Licenciatura. Sobre estas 

disciplinas, o Projeto Pedagógico de Curso afirma: 

Estas últimas correspondem à prática como componente curricular 
objetivando a articulação dos conhecimentos teóricos com a prática 
profissional, vivenciadas ao longo do curso, onde ocorrerá a 
interdisciplinaridade dos conteúdos das Disciplinas do Núcleo 
Comum visando a transposição do conhecimento adquirido para o 
ensino fundamental e médio. (UFC, 2005, p. 16). 

As disciplinas de Instrumentalização visam à produção de atividades 

interdisciplinares entre as disciplinas de conteúdo específico do semestre (Núcleo 

Comum). Segundo o relato apresentado pelos entrevistados (Íris e Cravo) nas 

Instrumentalizações existe a participação de professores convidados das diversas 

disciplinas de cada semestre, coordenados por um professor do setor de Prática de 

Ensino do departamento de Biologia. O professor coordenador é responsável por 

articular o calendário letivo da disciplina, a participação dos demais professores, bem 

como ser o regente de algumas atividades durante o semestre. 

Segundo o que Cravo nos informou, o nome que caracteriza essas disciplinas, 

advém das Resoluções publicadas pelo CNE/CP (BRASIL, 2002, 2002a). 

Transcrevendo suas palavras: 

O nome instrumentalização vem da própria Diretriz do MEC, que diz que as 
disciplinas tem que ter um componente de instrumentalização para o 
trabalho do professor. Então, o nome dessas disciplinas surgiu daí. (Cravo) 

As Instrumentalizações buscam a transposição dos saberes específicos, 

adquiridos nas disciplinas do Núcleo Comum, para o ensino fundamental e médio. 

Desta feita, elas primam por articular, de forma interdisciplinar, os saberes específicos 

com a transposição destes conteúdos. Assim, espera-se que os futuros professores 

possam, em seu trabalho cotidiano, exercer a profissão docente de forma 

interdisciplinar. 

Inclusive, essa possibilidade é explicitada na ementa das disciplinas de 

Instrumentalização, que apontam como objetivo da disciplina a “transposição do 

conhecimento adquirido dos conteúdos teóricos e práticos das disciplinas do primeiro 

semestre em uma articulação interdisciplinar  para o ensino fundamental e médio” 

(UFC, 2005, p. 25; grifo nosso). 

Analisando o trecho do documento acima, compreendemos que essas disciplinas 

podem ter um papel ímpar na formação do biólogo docente. Contudo, reiteramos que é 

preciso que essa potencialidade seja efetivada na prática, e refletida, em seguida, de 
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forma crítica, buscando uma práxis curricular (PACHECO, 1996, 2005) com caráter 

interdisciplinar (FAZENDA, 2009). 

Somadas às 320 horas/aula das disciplinas de Instrumentalização, existem outras 

duas que funcionam como expositoras da Prática como Componente Curricular, que são 

Informática Aplicada ao Ensino (64 horas/aula) e Biologia de Campo Aplicada ao 

Ensino (32 horas/aula), totalizando 416 horas/aula (UFC, 2005, 2007). Assim, o curso 

cumpre a carga exigida pelas Resoluções 1 e 2 do CNE (BRASIL, 2002, 2002a). 

Segundo o que apuramos em entrevista com professor Cravo, sobre como se deu 

o processo de criação das disciplinas de Instrumentalização, percebemos que essas 

disciplinas foram criadas disciplinas específicas para representar a prática como 

componente curricular. Ele relatou que o grupo colegiado de professores do curso 

decidiu trabalhar a carga horária referente à Prática como Componente Curricular na 

forma de disciplinas específicas – as Instrumentalizações. 

Vale ressaltar que grande parte dos cursos de Licenciatura na área de ciências da 

natureza em nosso país não coloca a carga horária da Prática como Componente 

Curricular na forma de disciplinas específicas (TERRAZZAN, 2007; GATTI et al., 

2010), como ocorre no curso de C. Biológicas da UFC. Segundo Íris, a ex-coordenadora 

do GTL, o formato disso que adquiriu aqui na UFC foi uma característica de 

metodologia específica.  

Sobre esse tema, o entrevistado que acompanhou o processo de criação e 

desenvolvimento do currículo em vigor explicitou que o motivo de se trabalhar com 

disciplinas específicas voltadas ao ensino de Ciências Biológicas, e não com a carga 

distribuída nas disciplinas da área básica do Núcleo Comum a ambas as modalidades do 

curso, foi o seguinte: 

A nossa reflexão, enquanto estávamos construindo esse projeto, nós 
pensamos: ‘quem é o professor que vai formar os futuros professores?’ São 
os doutores que passaram pelas suas respectivas pós-graduações e que até 
hoje a gente não tem uma formação voltada para o ensino dentro das pós-
graduações. Não tem preocupação com a docência. Tem até alguma coisa 
com a docência no ensino superior, e não no ensino básico. Então nosso 
professor tem a pós-graduação na área específica de formação dele, e não 
tem conhecimento da parte específica de ensino. Então, a partir dessa 
reflexão, e das dificuldades que nós encontramos para contemplar essas 
questões da licenciatura, e se nós deixássemos esses conteúdos de ensino 
dentro da parte específica da Biologia, com as disciplinas de conteúdo, 
talvez a gente não tivesse essa atividade [formação de professor] 
contemplada. Então, resolvemos colocar a prática como componente 
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curricular como disciplinas isoladas, para que nós tivéssemos momentos 
específicos para a reflexão sobre isso. (Cravo). 

De acordo com a fala do ex-representante da coordenação, para o grupo que 

construiu o atual currículo do curso de Licenciatura, existia um receio de que o tempo 

que poderia ser destinado dentro das disciplinas do Núcleo Comum à Prática como 

Componente Curricular ser desviado para os conteúdos específicos das disciplinas de 

Biologia, e não a preparação do(a) futuro(a) professor(a). Esse temor surgiu da análise 

sobre o quadro de professores do departamento, composto, majoritariamente, por 

docentes doutores em áreas específicas, mas que não tem uma formação voltada para o 

ensino dentro das pós-graduações. Não tem preocupação com a docência. Diante dessa 

possibilidade, o grupo autor/ator do currículo formal resolveu colocar a prática como 

componente curricular como disciplinas isoladas.  

Para enfatizar nossa percepção sobre o processo em questão, apresentamos um 

outro trecho da entrevista com Cravo, no qual o mencionado é explícito e enfático: Se 

essa questão do ensino estivesse dentro de cada disciplina do curso, e com certeza eu 

digo, que não apareceria. 

Outro grupo de disciplinas que compõem a sistemática curricular atual são os 

estágios supervisionados. Esses derradeiros são postos como atividade curricular 

obrigatória, o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) alega que eles “constituem a 

oportunidade de inserção dos futuros Licenciados na realidade escolar, participando das 

várias etapas do processo de ensino-aprendizagem” (UFC, 2005, p. 16). Eles estão 

distribuídos em quatro atividades, ofertadas entre o quinto e oitavo semestres do curso. 

O referido documento indica que eles “serão desenvolvidas em escolas públicas de 

Educação Básica da Rede Municipal e Estadual de Ensino no Município de Fortaleza, 

sob a orientação e acompanhamento dos Professores das Práticas de Ensino, segundo as 

Normas estabelecidas pelo Colegiado da Coordenação do Curso” (UFC, 2007, p. 112). 

Ainda, o PPC (UFC, 2005, 2007) rege que os futuros Licenciados, no 5º e 6º 

semestres, irão desenvolver os estágios supervisionados no 3º e 4º ciclos do Ensino 

Fundamental. Já no 7º e 8º semestre serão desenvolvidos os estágios nas escolas nas 

séries do ensino médio. 

Segundo o que conseguimos apurar em nossas conversas informais com alunos e 

professores, ficamos sabendo que as quatro disciplinas de Estágio Supervisionado (do 

quinto ao oitavo semestre) são disciplinas de seis créditos (96 horas/aula), organizadas 

em dois momentos complementares. O primeiro momento é o estágio supervisionado 
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em escolas da rede pública de ensino de Fortaleza, em que a tendência é buscar como 

campo de estágio escolas localizadas nas proximidades do Campus do Pici, UFC-

Fortaleza, por facilitar o acesso dos estagiários e dos professores supervisores das 

disciplinas. 

Nas escolas, cada estagiário deve cumprir atividades de observação das aulas 

ministradas pelos professores da disciplina de ciências ou Biologia da instituição de 

estágio, além de ministrar regências. Já nos momentos em que os alunos ficam na 

universidade, comumente chamado de “aula teórica”, ocorrem nas salas de aula do 

departamento de Biologia. O objetivo deste momento é socializar as atividades 

desenvolvidas nas escolas pelos estagiários, discutir e refletir sobre os acontecimentos 

do estágio, e onde a troca de saberes pode representar um papel importante na formação 

dos futuros professores e professoras.  

Vale ressaltar que ao somarmos o número de horas direcionado as disciplinas de 

estágio, temos um total de 384 horas/aula, valor aquém do exigido pelo CNE (BRASIL, 

2002a), que são 400 horas de estágio. Assim, para complementar tal carga horária, a 

sistemática do curso utiliza o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), que tem como 

objetivo a “elaboração de um trabalho original a partir das experiências vivenciadas nas 

Disciplinas de Instrumentalização e de Estágios Supervisionados, seguindo as normas 

da ABNT” (UFC, 2005, p. 27).  

Contudo, ao refletirmos sobre o que propõe a Resolução 01/2002 (BRASIL, 

2002a), consta em seu artigo 1º, inciso II, que é obrigatório que o graduando em cursos 

de licenciatura plena cumpra a carga horária de “400 (quatrocentas) horas de estágio 

curricular supervisionado a partir do início da segunda metade do curso”. A ideia central 

que pode ser encontrada implicitamente na referida Resolução é a de que é bem 

diferente observar um dia de aula numa classe, uma vez por semana, por exemplo, e 

poder acompanhar a rotina do trabalho pedagógico durante um período contínuo, 

percebendo o desenvolvimento das propostas, a dinâmica do grupo e da própria escola, 

e outros aspectos não observáveis em estágios pontuais. Com isso, o estágio deve ser 

voltado à prática e à reflexão crítica sobre esta. Assim, o TCC, mesmo sendo “sobre” o 

estágio, não pode ser contabilizado dentro de tal carga horária. 

Diante desse e de outras necessidades relacionadas à sistemática curricular de 

2006 (UFC, 2005), ocorreram algumas mudanças nos currículos ao longo dos anos 

seguintes a primeira turma ingressante no currículo de 2006. 
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5.3. Mudanças ao longo do percurso 

 

Segundo o que apreendemos em nossa investigação de campo, ao perceberem as 

necessidades de transformação de algumas partes da sistemática curricular inicial, os 

atores/autores do currículo formal iniciaram um processo de modificações no currículo. 

E é exatamente sobre isso que iremos discorrer ao logo do tópico atual. 

Em nossas observações e nas conversas informais percebemos que havia uma 

certa atmosfera de constrangimento entre os professores quando se falava na turma que 

iniciou o curso em 2006, ano em que se iniciou a atual matriz curricular. Ficamos 

sabendo que o motivo foi que havia uma sobrecarga de disciplinas e créditos a serem 

cursados pelos licenciandos nesse semestre inicial. Isso foi agente de uma série de 

reclamações por parte dos alunos na coordenação. 

Inclusive, Tulipa, uma ex-coordenadora do curso, que participou da 

implementação da atual sistemática, nos relatou que ela convocava reuniões periódicas 

com os discentes do curso, para saber como estava sendo o andamento dos semestres 

letivos. Através desse diálogo, docentes representantes da coordenação e discentes dos 

diversos semestres do curso, comentavam como estava sendo o desenvolvimento das 

práticas curriculares contidas no documento formal. 

De acordo com o que nos informou a entrevistada, acontecia o seguinte:  

Quando eu tava na coordenação a gente tinha umas reuniões com os 
alunos, que começou com uma professora que também tava na 
coordenação. [...] Pra quê que eram essas reuniões? Pras questões dos 
estágios, a questão do horário das disciplinas, [...] pra orientar a questão 
da matricula, quando era ajuste e quando é que eles podiam fazer 
trancamento e fazia as informações gerais. A gente fazia por semestre. A 
gente começou fazendo por semestre, só que não ia muito aluno, então a 
gente começou a agrupar: 1°, 2° semestres, 3° e 4° semestres, 5° e 6°, 7° e 
8°. Ai já juntava um pouquinho. (Tulipa). 

 Como percebemos no discurso acima, participavam das “reuniões” alunos de 

todos os períodos do curso, agrupados por semestres de início. Esses encontros com a 

coordenação do curso tinham como objetivo discutir aspectos relativos ao andamento do 

curso, além de servir como momento para informes diversos sobre o aludido. 

Apuramos que também foi possível desenvolver momentos de reflexão sobre os 

currículos voltados para a formação docente através dessas reuniões, pois esses eram 

momentos onde os discentes tinham voz. Inclusive, percebemos que foi a partir dessas 
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“reuniões” que começou a se iniciar uma série de reinvindicações de alunos e alunas 

sobre a sistemática curricular em vigor na época (turma que ingressou em 2006). 

Segundo os relatos dos egressos que participaram ativamente desse processo de 

reinvindicações, a matriz curricular trazia um número grande de disciplinas no primeiro 

semestre do curso, dez no total, o que era excessivo na visão dos discentes. Essas 

disciplinas perfaziam um total de 31 créditos de disciplinas de caráter obrigatório (UFC, 

2005, 2007). Assim, os alunos começaram a exigir da coordenação e dos demais 

professores do curso que fosse revisto o número de disciplinas e o de créditos a serem 

cursados. 

Para um desses egressos (Beija-Flor), ao adotar uma matriz curricular com tal 

número de disciplinas a serem cursadas no semestre inicial, o período inicial do curso 

foi uma verdadeira surpresa. 

Quando eu entrei aqui eu sonhava em ser pesquisador, trabalhar com 
evolução, com Biologia marinha, essas coisas né. Eu entrei no site da UFC 
antes das aulas e da matrícula, só pra ver como era o curso, e no site tinha 
o currículo antigo, que tinha cálculo, química e física, e era só um turno. 
Mas ai, quando eu fui me matricular, eu sofri um baque, porque vi que 
tinham umas 10 disciplinas, eram totalmente diferentes do que eu tinha 
visto: tinha filosofia, geociências. Ai eu fiquei meio assim, pensando o que é 
que tá acontecendo? (Beija-Flor). 

Somando-se a essa insatisfação com relação ao elevado número de créditos no 

semestre primitivo do curso, havia uma outra preocupação: as disciplinas de 

Instrumentalização para o Ensino de Ciências. Segundo o que apuramos nas entrevistas, 

muitos discentes das turmas de 2006 e 2007 teceram severas críticas a essas disciplinas, 

em especial aquelas que eram ofertadas nos dois semestres iniciais.  

Uma das entrevistadas, ex-aluna que ingressou no curso no ano de 2006, 

integrante da primeira turma da atual matriz curricular, relatou que: 

As primeiras instrumentalizações elas foram soltas, elas caíram do céu. [...] 
Uma coisa que ficou muito marcada foi uma das professoras que não sabia 
o que fazer. Um dia ela, era quase sempre assim, ela chegava na sala aí ela 
chegava com vários livros e ficava consultando os livros, e na hora a gente 
tinha que tirar xerox, pra ler o capítulo e fazer alguma coisa em sala. E foi 
muito chocante pra mim. [...] A minha turma meio que boicotou a 
instrumentalização III, a gente não fez. A instrumentalização em cada 
semestre a gente faz uma, então a terceira, que foi no 3º semestre a gente 
não fez, e eu percebi que isso foi uma cobrança, com relação ao que tava 
andando as outras instrumentalizações. (Joaninha). 

Segundo o relato dessa egressa, parecia não haver um planejamento prévio dos 

conteúdos a serem abordados nas Instrumentalizações, caracterizado pelo episódio da 
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professora que chegava com vários livros e ficava consultando os livros, e na hora a 

gente tinha que tirar xerox, pra ler o capítulo e fazer alguma coisa em sala. Nota-se, 

inclusive, que essa atitude aparentava não ser episódica, pois a egressa disse que era 

quase sempre assim.  

Diante dessas insatisfações, os estudantes dessa turma resolveram tomar uma 

atitude mais ousada, em forma de protesto, um grupo meio que boicotou a 

instrumentalização III. Alguns alunos que deveriam cursar essa disciplina obrigatória 

acabaram por não efetuarem a matrícula na mesma, causando o esvaziamento da 

disciplina. Ressaltamos que esses alunos voltaram a se matricular na IPEC III no 

período seguinte, como nos contaram Joaninha e Colibri, em outro momento das suas 

entrevistas de explicitação individuais. 

Analisando as falas dos egressos acima, percebemos uma relação contraditória 

que os mesmos possuem com relação às IPEC – parte da turma boicotou a disciplina, 

mas outros não, sendo que, aqueles que não se matricularam o fizeram em momento 

posterior - sendo que essas próprias disciplinas parecem ter componentes contraditórios, 

como, por exemplo, a falta de planejamento para a aula da professora que não sabia o 

que fazer.  

Retomando a interpretação do currículo como um mandala, trazemos o elemento 

contradição da dialética materialista, na qual essa categoria é um dos conceitos mais 

básicos (CHAGAS, 2011; GRAMSCI, 1965; KONDER, 1981; LUKÁCS, 2003). Assim 

sendo, a contradição não pode ser definida separadamente de maneira fechada. 

Acastelamos que o significado de uma determinada categoria deve ser elaborado por 

meio de sua inter-relação com outras categorias e por meio das leis que a abrangem, 

como a práxis do currículo em ação (MOREIRA, 1997). 

Compreendemos que as contradições são a mola propulsora para a mudança 

dialética. Entretanto, a própria mudança se constitui como uma unidade de opostos. De 

uma forma geral, um sistema que sofre uma mudança está se tornando algo que ele não 

era e está deixando de ser o que era (CHEPTULIN, 1982; KOSIK, 1995; GRESPAN, 

2002).  

Trazendo esse pensamento para a interpretação do presente estudo de caso, as 

proposições filosóficas acima só podem ser consideradas como relevantes se 

encontrarem lugar no mundo real (DUARTE, 2003; MELO-NETO, 2002). Dentro do 

que apuramos até o momento usando nossas ferramentas de pesquisa - análise de 

documentos, questionários, entrevistas e conversas informais – percebemos que o 
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currículo em ação do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas é repleto de 

contradições (GADOTTI, 1997; MÉSZÁROS, 2008).  

Dessa forma, a contradição não pode ser percebida como uma algo meramente 

idealista e desvinculado do real, haja vista que ela é inerente ao próprio movimento 

concreto. A realidade na sua totalidade subjetiva-objetiva é contraditória, por 

conseguinte, ela é necessariamente dialética, mesmo que uma ideologia hegemônica 

tente ocultar as contradições dos fenômenos educativos (APPLE, 1996; BOURDIEU; 

PASSERON, 1982). E são exatamente essas contradições e esse jogo de forças que será 

responsável, como veremos a seguir, por mudanças na sistemática curricular do 

mencionado curso. 

Levando em consideração esses fatos, discursos e reflexões, resolvemos 

entrevistar, com uso da modalidade de explicitação (VERMERSCH, 2009), um 

professor que foi vice-coordenador do curso de Ciências Biológicas. Em nossa 

entrevista, ele justifica a inclusão de 10 disciplinas no primeiro semestre da seguinte 

maneira: 

 [...] a reflexão feita pelo grupo no início do curso, antes dele ser 
implantado, foi que alguns professores que discutiram o projeto colocavam 
o seguinte: “os alunos devem cursar muitas disciplinas no primeiro 
semestre porque eles estão vindo do ritmo da preparação para o vestibular, 
então eles têm que receber mais conteúdo”. Essa foi a ideia do grupo. 
Então, nós tínhamos no primeiro semestre muitas disciplinas! E ficou muito, 
muito, muito pesado para os alunos. Tinham disciplinas com muitas 
avaliações. Eu ministrava três disciplinas naquele semestre, eu entrava na 
sala para uma disciplina depois entrava para outra, e depois para uma 
terceira. Foi muito, tanto para eles quanto para mim. (Cravo).  

Segundo o que se observa na fala de Cravo, os atores/autores que elaboraram o 

currículo formal, através de uma escolha eminentemente política, decidiram que os 

recém-ingressos no curso têm que receber mais conteúdo, haja vista que eles estavam 

estudando e se preparando para o exame de vestibular. Assim, tal proposta foi a eleita 

pelo grupo. 

Cravo, um dos poucos integrantes do grupo curriculista que tem laços com a 

área de educação, explicitou que achava que essa proposta deixou o currículo muito, 

muito, muito pesado para ambos, alunos e professores. O ex-representante da 

coordenação afirma que isso realmente foi motivo de críticas. 
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Endossando a lista de evidências que explicam as mudanças que vieram 

posteriormente, o discurso de uma ex-coordenadora também é esclarecedor. Para ela 

essa situação foi dramática. Transcrevendo suas palavras: 

Agora, foi um drama grande a primeira turma que entrou no currículo novo 
[2006]! Acho que eles tinham dez disciplinas no primeiro semestre. Então 
no currículo novo é previsto no projeto pedagógico a avaliação do projeto, 
então a gente começou fazendo isso, no final do semestre a gente reuniu 
com os professores, com alunos, pra poder avaliar. Era uma briga danada, 
foi um estresse danado, mas acabou sendo bom, porque aconteceu isso, o 
primeiro semestre tava muito inchado, com muita disciplina a gente 
conseguia diluir um pouquinho isso daí. Então houve essa primeira 
mudança. A questão da instrumentalização também já partiu por essas 
discussões com os alunos, então eu acho que até o 4° ou 5° semestre, a 
gente conseguiu fazer reuniões. Depois [uma determinada professora] teve 
que se ausentar [da coordenação]. Então acabou ficando mais difícil 
manter essas reuniões. (Tulipa). 

Considerando as falas de Cravo e Tulipa, concebemos que as “reuniões” com os 

alunos foram importantes no processo de mudança curricular, funcionando como 

catalizadoras do processo de reflexão sobre os currículos. Destarte, nesses encontros foi 

possível compreender as necessidades dos discentes e suas reinvindicações por 

mudanças.  

A efetivação de mudanças na matriz curricular está respaldada pelos legisladores 

do próprio documento, conforme afirmou Tulipa, pois no currículo novo é previsto no 

projeto pedagógico a avaliação do projeto. Contudo, devemos reiterar que para que 

isso ocorra é preciso haver uma necessidade socioeducativa e, sobretudo, uma luta 

político-pedagógica. 

Analisando o que apuramos nos documentos e nas fala de Cravo e Tulipa, 

inferimos que o currículo é um artefato essencialmente político, haja vista que foram as 

escolhas desse grupo curriculista que elaborou a atual sistemática que permitiu o arranjo 

curricular analisado.  

Destarte, a distribuição desigual do poder político, econômico e cultural 

caracteriza os currículos (APPLE, 1988; GIROUX, 1992). Esses últimos concentram 

lutas entre grupos dominantes e dominados para definir o que conta como 

conhecimento, além de interferir na apropriação de recursos econômicos e culturais. 

Isso, por sua vez, estimula as disputas e os conflitos entre os diferentes atores/autores 

que compõem os currículos. 
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As transformações reivindicadas pelos alunos ocorreram formalmente no mês de 

setembro de 2006. Encontramos num documento anexo ao PPC do curso, o Ofício nº 

76/2006, que trata sobre uma proposta de mudança curricular justificada da seguinte 

forma: “Os alunos iniciam o Curso de Ciências Biológicas cursando dez disciplinas no 

primeiro semestre, fato que trouxe uma sobrecarga e sobreposição de atividades para os 

alunos”. (UFC, 2005, p. 46).  

Diante dessa sobrecarga, “Houve transferência de disciplinas dos primeiros 

semestres para os subseqüentes (sic), aliviando a carga horária de aulas dos três 

primeiros semestres” (Ibid., p. 48). De acordo com o documento analisado, temos as 

seguintes disciplinas que foram realocadas de período semestral (Tabela 2): 

 

Tabela 2: Disciplinas que foram alteradas para evitar sobrecarga de disciplinas no 
primeiro semestre do curso de Licenciatura em C. Biológicas.  

Fonte: UFC (2005, p. 48-49). 
 

Uma segunda modificação que ocorreu foi a mudança nas duas primeiras 

Instrumentalizações, ministradas, respectivamente no primeiro e segundo semestres do 

curso. Como comentamos anteriormente, existem cinco disciplinas de 
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Instrumentalizações. De acordo com o PPC do curso, publicado em 2005 e que entrou 

em funcionamento com os ingressantes no curso do ano de 2006, as cinco disciplinas 

eram denominadas “Instrumentalização para o Ensino de Ciências” (UFC, 2005, p. 16). 

Dessas últimas, as duas primeiras possuíam caráter obrigatório para as modalidades de 

Bacharelado e Licenciatura.  

No ano de 2007, de acordo com o Ofício nº. 24/2007 (UFC, 2005, p. 48), diante 

de reuniões de avaliação com alunos e professores “no final dos semestres 2006.1 e 

2006.2” foi sugerida a seguinte alteração nas Instrumentalizações: “As disciplinas 

Instrumentalização para o Ensino de Ciências I e Instrumentalização para o Ensino de 

Ciências II serão extintas”, e em seu lugar, foram criadas as seguintes disciplinas:  

Instrumentalização para o Estudo da Ciência I e Instrumentalização 
para o Estudo da Ciência II que deverão ser incorporadas ao núcleo 
comum, portanto, obrigatórias para ambas as modalidades e que 
deverão ser cursadas no primeiro e segundo semestres 
respectivamente. (UFC, 2005, p. 48). 

Com o intuito de compreender melhor os motivos que catalizaram essa 

alteração, buscamos em nossas entrevistas de explicitação que os ex-membros da 

coordenação do curso de C. Biológicas que eles relatassem um pouco sobre os fatos 

ocorridos. 

Segundo Cravo, que participou ativamente da formação da proposta curricular 

de 2005, considerando que dentro da proposta do projeto pedagógico do curso, ele 

deveria ser periodicamente reavaliado, foi proposto que: 

[...] No caso das instrumentalizações, de início nós colocamos a I e a II 
como sendo para o ensino de ciências. [...] Nessa época a entrada era 
única, e depois o aluno escolhia o que iria fazer, nos colocamos essas 
disciplinas como uma forma do aluno ver o que poderia ser feito na parte 
de ensino. Então elas eram voltadas mais para a questão do ensino. Muitos 
deles [alunos] não se sentiam a vontade porque diziam que não tinham feito 
vestibular para a licenciatura. E ai ao final daquele primeiro ano, nós 
convidamos uma professora de outra instituição federal, que já vinha 
trabalhando com pesquisa na área de currículo a muito tempo, e passamos 
dois dias juntos refletindo sobre o ensino, para ver como seria a 
implantação dessas ideias. Ai surgiu a ideia de transformar tudo essas duas 
primeiras em estudo da ciência. Então, a gente passou a abranger não só o 
ensino, mas outras questões relativas à fundamentação para o biólogo, que 
não necessariamente vai para a docência. Então foi nesse sentido que a 
gente deixou de denominar instrumentalização para o ensino de ciências e 
passou a ser para o estudo da ciência. Elas continuam sendo comum ao 
bacharelado e a licenciatura, porque contempla essas duas modalidades. E 
a partir do terceiro semestre continua com as chamadas instrumentalização 
para o ensino de ciências, que são outras três disciplinas. (Cravo). 
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De acordo com o entrevistado, inicialmente, sistemática curricular previa que no 

primeiro e no segundo semestres do curso o aluno deveria cursar as disciplinas de 

Instrumentalização para o Estudo da Ciência I e Instrumentalização para o Estudo da 

Ciência II, respectivamente. Cravo informa que o intuito dessas disciplinas era para o 

discente ter a oportunidade de ver o que poderia ser feito na parte de ensino e, quem 

sabe, servir como impulso para o graduando escolher cursar a modalidade de 

Licenciatura. 

O respondente destaca que houve muitas críticas a essas disciplinas, pois os 

alunos que previamente desejavam cursar a modalidade de Bacharelado não se sentiam 

a vontade, isto é, as referidas disciplinas causavam um certo incômodo aos não 

pleiteantes a modalidade Licenciatura. Diante dessa insatisfação de parte dos alunos do 

curso de C. Biológicas, surgiu a necessidade de rever a matriz curricular. 

A oportunidade para essa revisão surgiu quando uma professora de outra 

universidade foi convidada para auxiliar no processo. E foi desse encontro que surgiu a 

ideia de transformar essas duas primeiras [disciplinas] em Instrumentalização para o 

Estudo da Ciência. Assim, os conteúdos programáticos das disciplinas em questão 

foram alterados, para garantir que fossem contempladas questões da formação geral do 

biólogo. Cravo ressalta que as duas novas disciplinas continuam sendo comuns a ambas 

as modalidades. 

Outra professora entrevistada, uma ex-coordenadora do curso, apoia os 

argumentos explicitados por Cravo. Ela acredita que as disciplinas de 

Instrumentalização para o ensino de Ciências I e II poderiam auxiliar em uma futura 

mudança de modalidade. Tulipa expressa o motivo da escolha do grupo ator/autor da 

matriz curricular de 2006 argumentando que, o aluno do Bacharelado poderia aproveitar 

os créditos cursados nas IPEC I e I, caso tivesse interesse em concluir a modalidade de 

Licenciatura depois de graduado, ou de mudar de modalidade.  

Entretanto, a respondente esclarece que essa proposta não estava bem entendida, 

então a gente teve que mudar o nome e o próprio conteúdo pra que fosse pra os dois, 

tanto bacharelado quanto pra licenciatura. (Tulipa). 

Diante desse discurso, podemos deduzir que o currículo vem sempre se 

modificando, e isso é uma característica inerente a esse artefato cultural sistematizado 

(PACHECO, 2005; PARASKEVA, 2008; SILVA, 2006). Parafraseando a famosa 

expressão de Heráclito, um sujeito não se banha duas vezes no mesmo currículo, porque 

nem o ser nem o currículo serão iguais. Esse movimento é uma expressão dialética da 
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realidade (GADOTTI, 1997; GRESPAN, 2002; MARX, 2008), como expressamos em 

nossa mandala teórica. 

Uma terceira e recente mudança que ocorreu na sistemática curricular nas 

Ciências Biológicas da UFC foi o início de um novo processo de ingresso no curso.  Até 

pouco tempo (antes de 2011), ao concorrer ao vestibular (ENEM), o futuro aluno 

ingressava no curso com a possibilidade de concluir as modalidades de Licenciatura ou 

Bacharelado, sendo que a escolha de qual modalidade cursaria era feita ao final do 

segundo período do curso, no momento derradeiro do 2º semestre regular (FEITOSA; 

LEITE, 2011a). 

Uma aluna egressa do curso relembra essa forma de entrar em uma de nossas 

entrevistas. Conforme ela expressa em sua fala, após os primeiros semestres é que o 

discente deveria optar sobre qual modalidade ia seguir. 

Na educação a gente vê tudo, um pouco de cada coisa e ainda mais que 
trabalha diretamente com o público. Quando eu senti isso, ai pronto! Foi 
quando eu decidi continuar [na Licenciatura], e também era o prazo que a 
gente tinha, 2° ou 3° semestre tinha que escolher a qual modalidade devia 
concluir. Ai foi que a gente começou na licenciatura e tudo mais. 
(Borboleta). 

Mesmo considerando que essa possibilidade de escolha é bastante saudável para 

um aluno ingressante que não sabe do potencial da profissão docente e, ao ser 

estimulado para tal, resolve aceitar o convite e continuar na modalidade de Licenciatura, 

uma professora, em conversa informal, nos mostrou um outro ponto de vista. Segundo 

ela, tá tendo evasão do curso de Licenciatura pelo que me falaram na reunião do 

Departamento [de Biologia].  

Percebemos nos relatos informais que o número de alunos que selecionaram e 

frequentaram o curso de Licenciatura é bem menor que o número de discentes que 

elegeram o Bacharelado.  

Tal desvalorização está presente em todo o território nacional (SELLES; 

FERREIRA, 2004; TERRAZZAN, 2007). A situação na UFC não parece ser diferente, 

como apreendemos em nossa entrevista com Íris. Do ponto de vista da ex-coordenadora 

do GTL, as Licenciaturas são cursos, sobretudo nessas áreas exatas e da natureza, que 

gozam de prestigio acadêmico menor. Então é ‘chique’, o bom aluno é aquele que tem o 

perfil de ser pesquisador, e não aquele que tem o perfil de ser professor. Sendo assim, 

parece haver um desprestígio dos cursos de formação docente na referida instituição. 
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Seguindo essa linha de raciocínio, dentro do curso de Ciências Biológicas, a 

conjuntura assemelha-se as esferas nacional e institucional. Durante nossa entrevista 

com um integrante do NDE, ele nos informa espontaneamente que a docência não é 

vista como prioridade pelo corpo docente do curso. Em suas palavras, Cravo relata que 

está esperando que um dia, a docência seja profissionalizada. Que seja realmente uma 

preocupação dos próprios docentes. Que a docência seja uma preocupação mesmo, e 

não apenas um apêndice das atividades que são feitas aqui [na universidade]. 

Diante dessa situação, não foi surpresa quando fomos informados por uma ex-

aluna da Licenciatura que houve muita resistência dos professores que ministravam 

disciplinas do Núcleo Comum com relação ao aumento da carga horária das disciplinas 

relacionadas com o setor de Prática de Ensino. Isso, pois, implicava com a redução das 

horas de aula das primeiras, para ampliar a carga das segundas. 

Trazemos a transcrição de um trecho da entrevista onde a egressa explica o que 

estava ocorrendo: 

Eu entrei em 2006 que foi um período de transição, o nosso currículo tava 
mudando por exigência do MEC e as disciplinas de licenciatura precisavam 
ter um aumento de carga horária. Pra isso, o que foi que eles fizeram, eles 
reduziam carga horária de outras disciplinas e, quando a gente entrou, a 
gente sentiu muita dificuldade, porque os professores reclamavam muito 
dessa redução. E a gente acabou entrando nesse discurso, e a gente se 
sentiu injustiçado porque tinha tirado outras disciplinas pra colocar nas 
disciplinas de licenciatura. E a gente não entendia porque e nem de como é 
que ia funcionar, porque era muito complicado pros professores já. 
(Joaninha). 

Segundo o relato acima, os docentes que estavam descontentes com a nova 

matriz curricular reclamavam muito dessa redução de carga horária, inclusive de forma 

pública. Essa atitude gerou uma situação de tensão dentro do curso, e fez com que os 

recém-ingressos acabassem entrando nesse discurso, ou seja, endossando as críticas as 

novas disciplinas do setor educativo, mesmo sem terem uma clara compreensão sobre o 

que estava ocorrendo naquele momento histórico. 

Para dar mais respaldo a esse nosso ponto de vista, trazemos a fala informal de 

uma professora do curso, que ministra disciplinas do Núcleo Comum. Ela, que se 

recusou a participar de nossas entrevistas, mostrou sua insatisfação com a atual forma 

em que está estruturado do currículo. Segundo ela, nesse novo currículo, eles tiraram 

10 horas da carga das zoologias para colocar as disciplinas de Licenciatura. 



174 
 

Além da redução de carga horária, essa docente nos mostrou um ponto de vista 

conservador em relação ao processo de formação dos futuros professores de Biologia. 

Até mesmo, para ela a criação de disciplinas e aumento da carga horária de disciplinas 

de caráter educativo não se justifica, pois: Antes de tudo, eu acho que pra ser professor 

é preciso ter uma base. Você só ensina o que você sabe. Eles [os professores] precisam 

de uma base. Isso vem antes de tudo. Não adianta saber as técnicas de como dar aula, 

sem saber o conteúdo. 

Dentro desse contexto, a partir do ano de 2011, começou a existir uma eleição 

para a modalidade já no momento do preenchimento da inscrição do vestibulando no 

concurso, feito através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o sistema federal que é 

responsável por selecionar os candidatos às vagas das instituições públicas de ensino 

superior que utilizam a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como única 

fase de seu processo seletivo. A seleção é feita pelo Sistema com base na nota obtida 

pelo candidato no Enem. 

Com essa nova forma de entrada nos cursos da UFC, o aluno já escolhe se irá 

cursar Licenciatura ou Bacharelado. Para a coordenadora institucional do PIBID, esse 

novo processo pode significar um avanço para a área de formação de professores, pois 

permite a formação de uma identidade própria para os cursos de Licenciatura, 

desvinculando-os da formação bacharelesca. 

A respeito dessa temática, entrevistamos Íris. Ela explicitou o seu ponto de vista 

da seguinte forma: 

A ideia fundamental que as Diretrizes trazem é que o curso de Licenciatura 
tem uma identidade própria. Ele não é um adendo ao bacharelado. É um 
curso onde o aluno já entra sabendo que vai sair de lá como professor, pois 
sabe que é um curso para formar o professor de uma área específica. E essa 
é uma mudança que ainda está em curso. Depois disso, tem uma orientação 
do MEC, de mais ou menos dois anos atrás, de que a entrada no curso pelo 
ENEM já seja direta, como assim, eu não faço mais o vestibular para 
Biologia, entro e lá dentro é que eu escolho a modalidade que vou seguir, 
se vai ser ou não licenciatura, como era antes. Agora você já entra direto 
para a Licenciatura ou para o Bacharelado. (Íris). 

Analisando o discurso de Íris, percebemos que a publicação dos novos marcos 

legais ou, usando as palavras nossa entrevistada, “as Diretrizes” (BRASIL, 2002, 

2002a), permitiram efetivar nos cursos de formação de professores uma ampla gama de 

modificações. E tal transformação ainda está em curso. 
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Buscando por um ponto de vista mais interno à atual coordenação do curso de C. 

Biológicas, entrevistamos Carlos, um servidor desse referido setor. Ele endossa a 

explicação proposta por Íris, isto é, que a mudança na entrada do curso via vestibular 

para a escolha prévia do curso se deu por meio de uma imposição governamental.  

[...] antigamente, até 2010, os alunos ingressavam no curso e, ao longo dos 
semestres, eles podiam fazer a opção de modalidade. Todos os alunos 
entravam para a licenciatura e podiam migrar para o bacharelado ao 
continuar na licenciatura. E com uma exigência do MEC, com a 
implementação do Sisu, o MEC exigiu que as universidades que tivessem 
cursos em duas modalidades, separassem no mínimo 50% de suas para a 
licenciatura. E as universidades federais, no geral, tiveram que fazer essa 
mudança. Então essa mudança aqui na UFC ocorreu em 2010, e teve o 
primeiro ingresso a partir de 2011. (Gerânio). 

Analisando a fala proferida pelo servidor que trabalha na coordenação, podemos 

notar que realmente foi a partir do ano de 2011 que tivemos a mudança no sistema de 

ingresso nos cursos, separando as modalidades desde o momento da entrada dos recém-

ingressos.  

Outro ponto de modificação que tivemos no currículo elaborado em 2005 foi a 

exclusão da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), de 16 horas/aula, da 

carga horária dos Estágios Supervisionados. No ano do lançamento do currículo em 

questão, o TCC da Licenciatura era “parte dos estágios supervisionados onde o aluno 

deverá elaborar um trabalho original a partir das experiências vivenciadas nas 

Disciplinas, segundo as normas” (UFC, 2005, p. 16).  

Nesse período, as quatro disciplinas de estágio - Estágio Supervisionado no 

Ensino Fundamental I (96 h/a), Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental II (96 

h/a), Estágio Supervisionado no Ensino Médio I (96 h/a) e Estágio Supervisionado no 

Ensino Médio II (96h /a) - somavam uma carga total de 384 horas/aula, inferior ao 

exigido por lei (BRASIL, 2002, 2002a). 

Utilizando as próprias palavras do entrevistado: 

Assim, o currículo tem passado por poucas alterações desde 2006. Nós 
tivemos foi uma adequação da carga horária dos estágios a nova resolução, 
que antes era contada como sendo 384 horas de estágio em sala de aula e 
16 horas no TCC [trabalho de conclusão de curso]. Ai, em uma das 
reuniões da coordenação com a Pró-Reitoria de Graduação, no ano de 
2011, e foi detectado que o curso de C. Biológicas não estava seguindo as 
Diretrizes curriculares para os cursos de formação de professores, na parte 
de carga horária de estágio, e a gente fez essa reformulação. Hoje, o 
estágio tem 400 horas de estágio obrigatório. (Gerânio). 
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As colocações de Gerânio vão ao encontro do discurso de Íris, que comentou 

que o GTL, vinculado a Pró-Reitoria de Graduação servia como local de reflexão sobre 

o desenvolvimento curricular das Licenciaturas. Inclusive, sobre os estágios ela 

comentou que esses são disciplinas que são obrigatoriamente na escola básica, com 

caráter de estágio curricular supervisionado. Nesse sentido, o TCC não poderia fazer 

parte dessa carga horária. Com isso, foi necessário efetuar tal alteração na matriz 

curricular deste curso. 

Diante dessas modificações, recorremos ao materialismo histórico e dialético, 

característica central de nossa mandala teórica, para observar que existe uma certa 

fluidez na sistemática curricular. Não estamos em um modelo de currículo imóvel ou 

engessado. Ele está permeado da categoria dialética do movimento (GADOTTI, 1997). 

Tudo é passageiro e passível de mudança (KONDER, 1981).  

Vimos que alguns fatores que servem de motor para essas modificações, 

contribuindo para agilizar essas transformações curriculares, como por exemplo: 

demandas legais, pressão e reinvindicações dos alunos, necessidade de adequação de 

carga horária, etc. 

Não obstante, acreditamos que existe uma nova perspectiva para futuras 

modificações nos currículos, a serem sugeridas pelo Núcleo Docente Estruturante 

(NDE). Esse núcleo foi proposto através da Resolução Nº 01 de junho de 2010 

(BRASIL, 2010, p. 1), que define o NDE como sendo constituído por um “grupo de 

docentes, com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de 

concepção, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do curso”. 

Os seus membros devem ser escolhidos entre aqueles que exercem uma 

liderança acadêmica nos cursos, apreendida na “produção de conhecimentos na área, no 

desenvolvimento do ensino, e em outras dimensões entendidas como importantes pela 

instituição”. (Ibid., p. 1).  

O NDE possui o papel de contribuir para a consolidação do perfil profissional do 

egresso do curso, bem como zelar pela “integração curricular interdisciplinar entre as 

diferentes atividades de ensino constantes no currículo” (Ibid., p. 1). Nota-se que, de 

acordo com o exposto no mencionado documento, a interdisciplinaridade é assunto-

chave na atuação do núcleo. 

A UFC, seguindo a determinação federal, resolveu normatizar a atuação do NDE 

no ano de 2012. Segundo os legisladores da autarquia, são várias as atribuições do 

NDE, como por exemplo: “avaliar, periodicamente, pelo menos a cada três anos no 
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período do ciclo avaliativo dos SINAES e, sempre que necessário, elaborar propostas de 

atualização para o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e encaminhá-las para apreciação 

e aprovação do colegiado do curso”, além de ser responsável por “fazer o 

acompanhamento curricular do curso, tendo em vista o cumprimento da missão e dos 

objetivos definidos em seu Projeto Pedagógico” (UFC, 2012, p. 1).  

A título de conhecimento público, o documento explicita que o NDE deve ser 

“constituído pelo coordenador do curso, como membro nato, e por um mínimo de cinco 

professores que atuem no desenvolvimento do curso e exerçam liderança acadêmica” 

(op. cit., p. 2). 

Sobre o NDE, Crisântemo, o atual coordenador do curso afirma que o NDE foi 

estabelecido recentemente, e que veio lá de cima, do MEC, e que foi regulamentado 

pela universidade. Segundo o entrevistado, cada curso tem a sua coordenação, com suas 

funções específicas, e tem o apoio do NDE. Para ele, o Núcleo 

vai avaliar e discutir a atual estrutura curricular; não tem um papel 
deliberativo, não toma decisões, mas pode indicar, fazer recomendações de 
mudanças, mas essas mudanças devem ser aprovadas nas reuniões da 
coordenação do curso, e depois vão para a Pró-Reitora [de Graduação]. 
São professores com uma certa experiência dentro do curso, com uma 
participação ativa e ministrando disciplinas entro dele. No nosso caso, foi 
implantado no começo desse ano [2013] e foi escolhido como presidente o 
ex-coordenador e que hoje é professor do curso [professor “Cravo”]. 
(Crisântemo). 

No discurso acima, temos que o NDE possui um papel interessante no 

desenvolvimento do currículo formal, já que pode indicar, fazer recomendações de 

mudanças. O atual coordenador do curso de C. Biológicas alerta que o núcleo não tem 

papel deliberativo. Novamente, as sugestões e orientações advindas do NDE devem 

passar pelo crivo da comunidade representativa do curso, ressaltando-se aqui, o papel 

político de tal escolha.  

Como não poderia ser diferente, pedimos, em entrevista, que o presidente citado 

por Crisântemo na fala anterior, explicitasse a atuação do NDE. Cravo endossa o 

discurso de Crisântemo, falando o seguinte: 

Agora foi implantado o núcleo docente estruturante, e eu estou fazendo 
parte desse grupo para o curso de ciências biológicas, então nós vamos 
retomar essa discursão sobre o currículo. [...] Eu acredito que seja no 
Brasil todo que esse núcleo exista. Tem um, acho que para cada curso, que 
eu já tomei conhecimento de outros locais que também tem isso. Eles vão 
fazer propostas e cima do que já existe no curso, propor mudanças. É um 
grupo que, uma das exigências que tem, é que seja formado por pessoas que 
já tem uma maior vivencia no curso, que já tenha passado por alguma 
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experiência de reestruturação de curso, para atuar agora como um grupo 
que reflita sobre a situação do curso. (Cravo). 

Refletindo sobre o papel que tem o NDE, isto é, o de analisar e sugerir 

modificações na sistemática curricular do curso, acreditamos que esse parece ser um 

caminho interessante para os currículos. Ressalta-se que, conforme consta num dos 

documentos analisados, o supradito núcleo deve ser formado por “professores que 

atuem no desenvolvimento do curso” (UFC, 2012, p. 2), o que pode permitir que 

docentes com um alto grau de saberes de experiência (TARDIF, LESSARD, 2007) 

possam propor modificações no curso. 

Mesmo considerando que o NDE pode ter um papel benéfico para o curso de 

Licenciatura, seguimos a linha dialética, e, por isso, devemos buscar pelo contraditório. 

Tal opinião divergente está anotada em nosso diário. 

No diário de campo, registramos uma conversa informal que tivemos com um 

determinado professor do Departamento de Biologia que não quis ser identificado. 

Nessa conversa, esse docente relata sua preocupação com as mudanças que podem vir a 

serem propostas pelo Núcleo Docente Estruturante. Segundo ele: 

E ainda tem esse núcleo docente estruturante, que, eu não sei se você está 
sabendo, mas foi uma coisa que foi criada pela reitoria, tem uma portaria e 
tudo, que diz que devem ter professores mais velhos no curso que vão se 
reunir para analisar o projeto do curso e fazer sugestões de mudanças, caso 
eles achem necessário. Só que o que eu tenho medo: como muitos desses 
[docentes] mais velhos não querem a licenciatura, acho que eles podem se 
aproveitar e afundar ainda mais o curso. Por isso tem professor da 
licenciatura, dessa parte de educação, que quer sair daqui [do 
departamento]. Por isso que não tem vaga para concurso na parte de 
ensino de Biologia. É por que não se quer construir uma licenciatura; só 
pensam na pós-graduação. 

Dentro desse contexto, nacional e institucional, de desvalorização da profissão 

docente, esse professor anônimo sente o temor de que o NDE sirva para afundar ainda 

mais o curso, ou seja, contribuam para ampliar o processo de formação bacharelesca 

dentro da Licenciatura. Segundo esse relato, a maior parte do corpo docente do local 

investigado não quer construir uma licenciatura, pois só pensam na pós-graduação. 

Além do NDE, outro aspecto que se relaciona com possíveis mudanças nos 

currículos é a mudança proposta no nível do Conselho Federal de Biologia (CFBIO), 

uma autarquia federal responsável por normatizar, orientar, disciplinar e fiscalizar o 

exercício da profissão de Biólogo. 
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Mais uma vez, as normas legais elaboradas por entidades de fora do meio 

acadêmico, servem como fator de modificação curricular nos cursos de licenciatura, em 

nosso caso investigado, na área de Ciências Biológicas. Essa visão surgiu a partir de 

uma entrevista com Crisântemo, na qual o atual coordenador explica que o CFBIO 

estabeleceu uma série de normas para a formação do biólogo, inclusive dando a carga 

horária mínima para obter o registro [de Biólogo].  

A frase acima é uma referência a Resolução Nº 213/2010 (CFBIO, 2010, p. 1) 

do conselho, que regulamenta uma “carga horária mínima de 2.400 horas de 

componentes curriculares específicos das Ciências Biológicas nos termos das Diretrizes 

Curriculares Nacionais em Ciências Biológicas” para o Biólogo que for atuar nas áreas 

de “pesquisa, projetos, análises, perícias, fiscalização, emissão de laudos, pareceres e 

outros serviços nas áreas de meio ambiente, saúde e biotecnologia” (Ibid.). Note-se que 

a área de educação, em suas mais diversas facetas, não está explicitamente contemplada 

no referido documento, apesar dele não ter restrições em matéria de pesquisa e projetos. 

Essa nova regulamentação, segundo Crisântemo, traz consequências importantes 

para a Licenciatura. Em suas palavras ele comenta que acredita que isso 

é uma coisa que vai empurra ainda mais essa separação da Licenciatura e 
do Bacharelado, porque a carga horária exigida pelo CFBIO para o 
bacharel junto com a do licenciado exigida pelo MEC, se você juntar as 
duas, fica um curso muito pesado. Então, para o aluno atender as duas 
demandas fazendo um mesmo curso, praticamente inviabiliza essa 
possibilidade. [...] Hoje em dia a tendência é separar essas careiras, e o 
licenciado se quiser ter o registro no CRBIO, deve fazer uma 
complementação depois de formado. (Crisântemo). 

O coordenador percebe que essa regulamentação do conselho culminaria com a 

possibilidade de separar essas careiras, deixando a formação para Biólogo com registro 

no CFBIO afastada da preparação do educador de Biologia. 

O próprio CFBIO também visualiza tal possibilidade, e traz como consequência 

direta da publicação do Parecer 01/2010 (CFBIO, 2010a) que a matriz curricular para a 

formação do Bacharel seja diferente daquela do Licenciado. No supracitado documento 

consta que, por sua vez, o Licenciado é citado “como sendo profissional apto para atuar 

na docência de Ciências e Biologia no ensino fundamental, médio e superior, e em 

atividades correlatas à docência relativas ao ensino formal e informal” (op. cit., p. 2).  

Nosso diagnóstico até o momento indica que o currículo formal - redigido em 

2005, iniciado na prática com a primeira turma ingressante em 2006, e modificado ao 
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longo dos últimos anos - porta um viés “bacharelesco”, já que a uma grande parcela de 

disciplinas no Núcleo Comum que são comuns a ambas as modalidades – Licenciatura e 

Bacharelado. Vale destacar que tais atributos são comuns a outras Licenciaturas da área 

de ciência da natureza, como destacam alguns autores do campo (FALCÃO-DUTRA; 

TERRAZZAN, 2012; GATTI, 2010; TERRAZZAN, 2007; UNESCO, 2009).  

Contudo, na presente investigação, até esse momento do texto, encontramos 

alguns documentos publicados pelo órgão federal que regulamenta a profissão do 

Biólogo (CFBIO, 2010, 2010a) que estão causando um novo impacto no currículo. Essa 

legislação lança um aumento na carga horária para a formação do profissional Bacharel. 

Isso, por sua vez, parece implicar num possível afastamento entre as modalidades de 

Licenciatura e Bacharelado, culminando com uma segregação que pode ser oportuna 

para gerar a edificação da identidade do perfil profissional do educador de Biologia.  

Após essa análise do currículo formal do curso, incluindo seu processo histórico 

de constituição, de transformações e de possibilidades futuras, iremos dar a palavra aos 

atores/autores do curso de Ciências Biológicas da UFC. Nossa intenção é perceber quais 

as concepções que os alunos e professores possuem sobre “os currículos” do curso, 

buscando desvelar os aspectos dos currículos em ação. 

 

5.4. Como os atores/autores sociais do curso percebem o currículo em ação na 

formação docente? 

 

Uma vez que discorremos sobre o percurso histórico que culminou com a atual 

sistemática curricular do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas é relevante 

compreender o que aqueles e aquelas que lidam com o desenvolvimento curricular em 

ação têm a falar. 

Procuramos relacionar e conectar, através de um processo de triangulação 

(ANDRÉ, 1995; SILVERMAN, 2009; YIN, 1995), os dados que colhemos com as 

nossas ferramentas explicitadas em nossa mandala teórica (Capítulo 4), a saber: 

documentos, questionários, entrevistas e conversas informais.  

O intuito disso é ter uma visão sobre os currículos que vá além da simples 

descrição de disciplinas que foram eleitas para compor os documentos formais do curso. 

Para tanto, precisamos apresentar como os próprios atores/autores da Licenciatura em 

C. Biológicas apreendem os currículos.  
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Assim sendo, iniciamos discorrendo sobre a existência de outros currículos 

dentro do currículo.  

 

5.4.1. Outros currículos dentro do currículo 

 

Durante a análise de nossa ferramenta inicial, os documentos do currículo 

formal, percebemos que a UFC mantém diversos programas que se relacionam com a 

formação profissional de seus estudantes, como, por exemplo: “o Programa de Iniciação 

à Docência – Monitoria (PID), Programa de Educação Tutorial (PET) ligados a Pró-

Reitoria de Graduação” (UFC, 2005, p. 13) e o “Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (Pibid)” (UFC, 2013).  

Apesar de compreendermos que, como consta nos documentos acima, esses 

programas podem fazer parte do percurso acadêmico dos estudantes, ou melhor, de seu 

curriculum (caminho). Foi a escrita de uma professora do curso que nos chamou a 

atenção para a o fato de que esses programas funcionam como “outros currículos” 

dentro do currículo mais amplo das C. Biológicas. 

Nas respostas dessa docente, contidas no questionário que aplicamos, 

percebemos que a matriz curricular iniciada em 2006 potencializa a participação dos 

graduandos nas atividades ligadas à educação na área de ciências. Para a docente: 

E com relação ao currículo antigo, acho que nesse novo temos um avanço 
em relação à criticidade e atitude participativa dos alunos, inclusive em 
relação ao interesse em pesquisa em ensino (educação). A necessidade de 
realizar um TCC também tem contribuído para isso. Porém, vejo que 
atividades que não constam no currículo formal, tem contribuído muito com 
a formação dos biólogos docentes, como os grupos PIBID (Biologia e 
Educação Ambiental), o grupo PET e o LEBIO. (Rosa). 

Corroborando com o ponto de vista dessa professara, nos questionários 

respondidos pelos licenciandos temos essa semelhante percepção sobre o relevante 

papel dos “outros currículos” na formação docente.  

Um dos estudantes do quarto semestre foi enfático ao escrever que, além das 

disciplinas cursadas, a participação de bolsas como (monitoria, ic, pibid) são 

fundamentais na formação por aproximar a realidade fora da universidade a nós 

[alunos] (Capella). 

Esse mesmo pensamento parece ser, de certa forma, hegemônico entre aqueles 

que cursam a modalidade de Licenciatura. Inclusive, o tema da interdisciplinaridade 
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também emerge dessas declarações sobre esses projetos. Por exemplo, uma aluna 

comenta que ela participou de atividades interdisciplinares em sua formação 

universitária somente em projetos extra-classe (sic), como trabalhos no PET e afins 

(Gacrux). 

Não obstante, discentes de outros semestres do curso também compartilham a 

mesma opinião. Vejamos a seguir alguns exemplos: 

Como sou do PIBID Biologia, participei de uma atividade em conjunto com 
bolsistas do curso de Química, Educação Física e Biologia. A partir de 
slides de moléculas, de órgãos, dinâmicas, nós trabalhamos três temas que 
faziam parte de um projeto, o Curtindo a Vida. Os temas foram: 
Anabolizantes, Tabagismo, Drogas. (Rigel). 

Bom, o projeto [PIBID] tem uma visão que o objetivo principal é a 
interdisciplinaridade. Uma atividade que contou com conhecimento tanto 
da geografia quanto do curso de Biologia, falando dos biomas, discutindo a 
relação da fauna e flora com os aspectos do tempo, espaço da terra 
(planeta). (Achernar). 

Eu fiz uma atividade interdisciplinar no PIBID. Foi em uma escola. A 
interdisciplinaridade se deu com a Química e a Biologia. Nessa atividade, 
abordamos o tema Anabolizantes, onde os pibidianos da Química 
mostravam as moléculas químicas dessa substancias e eu (sou pibidiana da 
Biologia) discutia os efeitos e fisiologia anabólica nos músculos, entre 
outras informações. (Acrux). 

Percebemos que, no geral, os alunos Rigel, Achernar e Acrux relatam como 

exemplos de experiências de característica interdisciplinar ações que participaram no 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Essas atividades ocorreram 

nas escolas atendidas pelo programa e tiveram a participação de outros grupos PIBID da 

instituição - Educação Física, Geografia e Química. 

Apesar da maioria dos licenciandos reconhecerem que esses programas são parte 

integrante das atividades curriculares das Ciências Biológicas, uma minoria não percebe 

dessa forma. Por exemplo, um outra educanda do quarto semestre do curso afirma que 

participou de uma atividade de caráter interdisciplinar que contou com a união dos 

Programas de Educação Tutorial (PET) para a realização de uma atividade em um 

colégio público. Contudo, ela é enfática ao escrever em seu questionário que, essa 

atividade foi uma atividade do PET, e não da Ciências Biológicas UFC (Arcturus).  

Meditando sobre a colocação dessa última aluna, percebemos que ela não 

considera que o currículo da Ciências Biológicas UFC – num sentido tradicional de 

conjunto de disciplinas – não permite a interdisciplinaridade. Esse tipo atividade que vai 
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além da disciplinaridade somente pode ser alçado quando o aluno participa de outros 

projetos, como no caso em questão, em que Arcturus vivenciou “uma atividade do 

PET”.  

Vale ressaltar que, diante do discurso acima, podemos notar que há uma 

contradição dialética nas falas dos diversos autores/atores relatantes, manifestada na 

ampla diversidade de percepções sobre o(s) currículo(s). Os estudantes Rigel, Achernar 

e Acrux, atribuíram aos programas específicos (PIBID e PET) e não ao currículo do 

curso alguns de seus mais significativos aspectos formativos. 

Ponderando sobre os resultados dos questionários respondidos pelos 

licenciandos, um tipo de formação curricular que ganhou destaque nas respostas dos 

discentes nos questionários foi o PET, como vimos no discurso de Arcturus. Com o 

intuito de compreender melhor as atividades desenvolvidas pelo grupo, resolvemos 

entrevistar a atual tutora do aludido.  

Solicitamos que a tutora explicitasse sua opinião sobre as ações elaboradas no 

PET. Assim, Tulipa inicia sua resposta exemplificando algumas dessas ações, ela 

informa que o grupo é formado por doze bolsistas da graduação, mas tem a colaboração 

dos alunos da [Pós-Graduação em] Ecologia. Tal relação foi importante na elaboração 

de duas atividades, a saber: a primeira é o PETECO, que é um projetinho de extensão de 

educação ambiental; o segundo é o Curso de Férias, onde os bolsistas planejam o ano 

inteiro e ele acontece em julho.  

Segundo o que apuramos na entrevista, o Curso de Férias é uma atividade 

desenvolvida com alunos e professores de escolas da rede pública, os quais são 

recebidos pelos integrantes do PET nas dependências da UFC, durante o período de 

férias escolares. Conforme a relatante, nos anos de 2012 e 2013 foram desenvolvidas as 

temáticas ligadas ao campo do ambientalismo, como ecologia, educação ambiental e 

sustentabilidade.  

Além dessas atividades, a entrevistada informou que, através de sua vivência 

com os bolsistas, ela foi capaz de perceber alguns aspectos que resultaram na melhoria 

da formação desses alunos, resultantes dos processos desenvolvidos no grupo. Segundo 

a tutora 

[...] o PET é interessante porque você vê a evolução do aluno. Ele entra 
muito quietinho, não fala nada, fica meio tímido, ai no final do semestre ele 
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já ta assim mais envolvido, ele já coloca as ideias dele. Então assim, eu 
acho que isso é interessante. (Tulipa). 

Para a tutora, ao potencializar experiências diversas, que incluem o convívio em 

grupo, a discussão e a colaboração, o PET permite uma evolução do aluno, ou seja, o 

seu desenvolvimento enquanto pessoa. Assim, Tulipa enxerga no supradito programa 

um potencial formativo interessante. Isso parece ser pertinente para nossa investigação, 

pois as estratégias pedagógicas desenvolvidas no grupo indicam que há espaço para o 

desenvolvimento de uma formação que vá além de uma mera técnica, abrindo caminho 

para o graduando alcançar novos voos educativos. 

Diante da fala de Tulipa, percebemos que o currículo desenvolvido no PET 

permite uma vivência que vai além das disciplinas e da cognição, uma vez que permite 

desenvolver relações humanas como parte integrante dos processos do grupo. Essa 

perspectiva lembra o que foi proposto por Freire (2005), em sua proposta de educar 

através da cooperação. Também, tal proposta de trabalho, que permite a reflexão 

coletiva (TARDIF; LESSARD, 2007), é relevante para a formação do licenciando da 

área de ciências naturais, já que, como relatam vários autores (CARVALHO; GIL-

PÉREZ, 1995; FOUREZ, 1995; GATTI et al., 2010; KRASILCHIK, 2005; SELLES; 

FERREIRA, 2004), esse é um campo onde se predomina a formação com ênfase no 

conteúdo cognitivo. 

Seguindo nossa investigação, o pensamento de Tulipa se repetiu nas entrevistas 

que fizemos com os egressos que outrora integravam o PET. Por exemplo, encontramos 

no relato de dois ex-petianos passagens de seus discursos em que eles relatam que as 

atividades do grupo são complementares aquelas que são desenvolvidas nas disciplinas 

do currículo do curso, bem como, são relevantes para a formação do professor de 

Biologia. Em suas palavras: 

Você aprende muito e não é só uma coisa de conteúdo, acho que é uma 
interação em grupo, de dinâmica de grupo, de ter noção de administração, 
e todo mundo acaba meio que fazendo tudo, mesmo tendo uma divisão de 
trabalho. E tem que ficar sempre cooperando, por que sem cooperação, as 
coisas não funcionam. [...] E também acho que o PET me acrescentou 
enquanto professora. (Mariposa). 

Eu posso dizer com toda certeza, o PET foi uma das melhores coisas que eu 
tive na universidade. Por causa do próprio caráter do PET, que é de ensino, 
pesquisa e extensão. Então nós trabalhávamos tanto com a graduação, com 
ensino e a pesquisa na graduação, como fora da universidade também. [...] 
O meu processo de formação como professor, por mais que ainda esteja 
continuando, [...] mas a base dele começou quando eu comecei a interagir 
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bem mais com outros indivíduos, eu comecei realmente a construir o 
conhecimento pra poder transmitir esse conhecimento. (Sirfídeo). 

Nos trechos das fala dos egressos acima, coletados durante entrevista, podemos 

notar que eles atribuem ao Programa de Educação Tutorial uma relevante contribuição 

na sua formação profissional. A esse respeito, Sirfídeo é explícito ao afirmar que o PET 

foi uma das melhores coisas que eu tive na universidade. Por sua vez, a Mariposa 

argumentou que o mencionado programa me acrescentou enquanto professora. Aqui 

também há destaque para o trabalho colaborativo do grupo de bolsistas, que, segundo os 

relatantes, foi relevante para a formação dessas professoras. Esses dados vão ao 

encontro do que propuseram Tardif e Lessard (2007), ao advogarem que o ensino e a 

aprendizagem exigem interação humana, portanto, é preciso haver um processo coletivo 

de reflexão sobre a prática como o relatado pelas ex-alunas, para que possamos avançar 

em relação às posturas individualistas da docência. 

Ainda nesse sentido formativo em grupo, o tema da interdisciplinaridade 

também está comtemplado nas falas dos graduados. Uma delas, aqui chamado de 

“Abelha”, ressalta que o PET permitiu momentos que se relacionam para além das 

disciplinas e das áreas isoladas. Segundo seu relato, a vivência no grupo deu muito essa 

coisa de interdisciplinaridade, já que a gente tinha que conviver com pessoas de todas 

as áreas nos encontros gerais [de grupos PET]. A entrevistada nos contou que esses 

“encontros gerais” funcionavam como atividades de relação política entre os grupos, 

onde eram proferidos informes, formulavam-se estratégias de ação coletiva, entre 

outros. Ela afirmou que, às vezes, a gente não falava de coisas interdisciplinares, mas 

ia conhecendo os projetos dos outros grupos. 

Sem dúvida, o fato de que existe convivência com pessoas de todas as áreas 

parece ser benéfico para a formação dos integrantes dos grupos PET. No entanto, 

devemos alertar que o simples fato de se dialogar com grupos advindos de ramos 

diversos do conhecimento não é suficiente para enquadrar uma atividade como sendo 

realmente interdisciplinar. Isso porque, como nos diz Fazenda (2002, 2008a, 2009), a 

interdisciplinaridade como ação humana efetiva e inter-relacionada com áreas diversas 

em busca de solucionar problemas em comum, muitas vezes é confundida com a 

multidisciplinaridade, isto é, a aderência de campos diferentes do saber que dialogam, 

mas sem ter uma inter-relação efetiva.  

Analisando mais profundamente o estudo de caso em questão e fazendo uma 

comparação com o trabalho de Siqueira (2001), muitas das autodenominadas por seus 
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atores sociais de práticas interdisciplinares, na verdade, são uma espécie de conversa 

entre representantes de ramos disciplinares que palestravam sobre um tema comum. 

Mesmo diante das falas desses egressos e dos comentários de Tulipa, achamos 

necessário que, em nossa investigação, tivéssemos como buscar compreender o que 

estava ocorrendo com o PET no momento em que a pesquisa se desenvolveu. Para isso, 

recorremos a mais uma entrevista de explicitação.  

Dessa vez, entrevistamos uma atual aluna do curso (Ametista), a qual nos 

informou que, para ela, o programa é relevante para sua formação profissional, pois nele 

a gente tá na prática direto, ou seja, realizam atividades e experiências que vão além da 

teoria. Citando alguns exemplos dessas atividades, a aluna relata que no PET, os 

bolsistas podem atuar como monitores, como ouvintes, como participantes, a gente 

mesmo vai dar aula, participa. Aqui não ficamos só sentados ouvindo aquela matéria 

do professor, a gente está na ativa (Ametista). 

Além do PET, outro programa que ganhou destaque nos questionários 

respondidos pelos alunos foi o PIBID. Sobre esse programa, Íris, a atual coordenadora 

institucional do mencionado especificou durante sua entrevista que o PIBID, como a 

própria sigla diz, é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. 

Segundo seu relato, ele fornece bolsas de incentivo à formação do professor e o 

objetivo principal desse programa é a inserção do licenciando na escola básica 

pública. Destarte, o funcionamento do programa ocorre através da orientação de um 

coordenador de área ou, se for o caso, de coordenadores dos três projetos 

interdisciplinares, e de um supervisor da escola. 

A referida coordenadora descreve o percurso de formação da seguinte maneira. 

De acordo com ela, o PIBID da UFC se constituiu com o primeiro edital, de 2009, que 

[...] privilegiava mais os cursos de Matemática, Química, Física, Biologia. Nesse 

período, o curso de Ciências Biológicas foi contemplado com algumas bolsas para os 

licenciandos.  

Íris continua sua explicitação indicando que, depois do primeiro edital, veio o 

edital de 2012, e nós tínhamos o edital de 2009 para acabar, e o edital abriu com a 

possibilidade de prorrogar os primeiros, e o de 2011 fazer ajustes. Nesses ajustes, foi 

submetida à ideia de se formar confrarias de bolsistas que congregassem alunos de 

diferentes áreas num mesmo grupo. Segundo a coordenadora, foram contemplados três 

projetos interdisciplinares: um de educação inclusiva, um de educação ambiental e o 

outro em educação e direitos humanos. Nesse processo, o curso de C. Biológicas 
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também participa do PIBID de educação ambiental, haja vista que o professor que ficou 

responsável pelo de educação ambiental optou por envolver apenas as áreas de 

Biologia, Geografia, Letras e Teatro (Íris). 

Uma das coordenadoras dos subprojetos do PIBID que atuam no curso 

investigado informou em entrevista que o grupo de educação ambiental já é 

interdisciplinar desde a origem mesmo, ele já tem pessoas de áreas diferentes pensando 

em projetos. Segundo essa entrevistada, o PIBID Biologia também tem um foco 

interdisciplinar, com proposta de que ele tenha atividades interdisciplinares, o que ao 

mesmo tempo é muito bom, mas ao mesmo tempo traz muitos problemas e muitos 

conflitos. Explicitando essa frase emblemática, Rosa descreve que é muito bom porque 

o momento realmente de se juntar com outras áreas pra buscar trabalhar esse 

conhecimento. Contudo, para a relatante, isso também acarreta várias angústias e 

dificuldades, porque, no caso do planejamento a gente precisa juntar as pessoas num 

momento especifico, no mesmo momento, ai isso gera complicações (Rosa). 

Certamente, o fato de que existe uma relação entre as diversas áreas acadêmicas, 

como apontado por Íris e Rosa, indica que os discentes que integram esses projetos 

devem ter uma formação diferenciada daqueles que não tem a oportunidade de conviver 

com essa possibilidade. No entanto, temos que destacar que o simples fato de que existe 

uma atividade comum a diversos grupos, não garante que ela seja, de fato, 

interdisciplinar. Na verdade, implicitamente aos discursos proferidos por essas docentes 

está a concepção de que a “interdisciplinaridade”, na verdade, aparece com sendo uma 

relação entre outras áreas, o que torna a perspectiva mais próxima a multidisciplinar 

(GALLO, 2004; SIQUEIRA, 2001; THIESEN, 2008). A esse respeito, Morin (2003, p. 

115) destaca a polissemia do termo “interdisciplinar”, que pode significar, em um 

sentido mais simplório, que “[...] diferentes disciplinas são colocadas em volta de uma 

mesma mesa, como diferentes nações se posicionam na ONU, sem fazerem nada além 

de afirmar, cada qual, seus próprios direitos nacionais”. 

Diante dessa perspectiva dialeticamente contraditória, de êxitos e de desafios, a 

entrevistada dá a sua opinião a respeito dos processos formativos contidos no currículo 

do programa. Transcrevendo as duas palavras: 

Eu acho que o PIBID é um programa bem interessante, não resolve todos 
os problemas, mas eu acho que isso contribui muito para formação. Quem 
dera que todos pudessem ser pibianos. [...] Eu acho que o ponto forte do 
PIBID é a participação dos supervisores, esse elo realmente que existe 
entre a escola e a universidade, pelo menos os supervisores que a gente tem 
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tido, eles sentem que eles fazem parte do processo, o que é diferente do 
estágio. (Rosa). 

Analisando o relato acima, temos indícios de que o PIBID influenciou de 

maneira significativa no futuro profissional dos acadêmicos da Licenciatura em C. 

Biológicas envolvidos no projeto. 

Ponderando o contexto em questão, percebemos que o supracitado projeto 

parece despertar nos bolsistas um maior interesse pelo magistério, o que nos permite 

acreditar que estes terão uma atuação diferenciada por estarem mais conscientes e 

amadurecidos em relação à docência. Igual perspectiva é defendida no trabalho de Diniz 

e Campos (2005) e de Martins (2013). 

Indo ao encontro da mesma conclusão, encontramos as análises de Tardif e 

Lessard (2007), bem como as de Feitosa e Leite (2011, 2012). Nessas obras os 

mencionados autores indicam que os saberes de experiência, isto é, aqueles adquiridos 

durante o repertório da prática profissional, são deveras importantes para a construção 

da identidade dos futuros professores, além de serem relevantes para o aprendizado da 

profissão. Assim, o PIBID parece ser gerar um repertório de saberes de experiência. 

Aliando-se as falas de Íris e Rosa, e coligando-se as respostas contidas nos 

questionários respondidos por Rigel, Achernar e Acrux, alguns egressos que 

entrevistamos também demonstraram que participaram, enquanto integrantes do PIBID, 

de atividades com um viés não-disciplinar. 

Entre os egressos, uma aqui denominada de Abelha, indicou que uma das 

atividades que desenvolveu com esse caráter foi uma oficina com a temática de 

sexualidade. Essa oficina teve a presença de outras áreas, a física, a química, a letras e 

ai a gente foi [ministrar a oficina], chamamos cada uma delas e ai a gente sentava pra 

organizar. Após esse período de planejamento, o problema dos horários - mencionado 

também por Rosa – impediu que a atividade fosse executada outras vezes.  

Outro ex-bolsista do PIBID, “Colibri”, declarou que participou de uma atividade 

semelhante, mas com o tema de alimentação. Ele relatou que no projeto alimentação, 

nós fomos para duas escolas públicas, e tinha a participação da química, da física, da 

sociologia, da Biologia, e todos iam tratar desse mesmo tema. O respondente informou 

que, apesar da perspectiva não-disciplinar planejada, acabou por haver pouca interação 

entre os representantes dessas áreas e, consequentemente, baixa relação entre as 

temáticas. Isso pois, no dia do evento, cada área ficava dentro de sua sala e os alunos 

escolhiam a sala para onde iam; se primeiro eles iam pra Biologia, depois eles iam pra 
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filosofia saber que eles iam dizer sobre a alimentação. O egresso foi enfático ao 

declarar que, após a execução da oficina, uma crítica que surgiu da avaliação do 

projeto foi que não tinha essa interação entre a gente e entre as áreas, mas como a 

gente tava testando, essa foi a nossa experiência com interdisciplinaridade.  

Diante das respostas de nossos entrevistados, podemos inferir que a temática da 

interdisciplinaridade vem se constituindo como um tópico relevante para as ações do 

PIBID, o que aproxima essas ações das propostas de uma práxis interdisciplinar 

(FAZENDA, 2002, 2008a, 2009). Isso porque os ex-integrantes do projeto relataram o 

planejamento e a execução de atividades que podem ser consideradas não-disciplinares, 

nas quais algumas, como as do projeto “alimentação”, foram planejadas, executadas e 

avaliadas após o evento. 

Como nos diz Fazenda (2009), não se pode esperar que a interdisciplinaridade 

ocorresse imediatamente após uma decisão coletiva. Na verdade, a construção social de 

atividades dessa natureza se dá através de um processo social e cultural que, 

normalmente, se dá lentamente, gradando momentos qualitativamente cada vez mais 

complexos. 

Sendo assim, buscamos compreender como estaria esse processo de 

desenvolvimento de uma postura interdisciplinar no atual grupo de bolsistas. Para 

compreender melhor esse tema, resolvemos realizar entrevistas de explicitação com 

alguns licenciandos no ano de 2013.  

Notadamente, as falas desses bolsistas são bem semelhantes aos discursos 

proferidos pelos egressos. Por exemplo, um licenciando do quinto semestre do curso, 

denominado de Rubi, fala que o PIBID possui um potencial curricular relevante para a 

formação de professores. Segundo ele, no programa são realizadas atividades que são 

diferenciadas daquelas efetivadas nas disciplinas da matriz curricular do curso. O 

entrevistado destacou que a grande vantagem do PIBID é essa você entra mesmo na 

escola, você ta ali todo dia, você não literalmente todo dia, mas você ta ali no dia-a-dia 

(Rubi).  

O licenciando continua sua fala afirmando que no projeto aprende coisas que 

você nunca aprenderia numa IPEC ou num estágio não sei, mas acho que o PIBID te 

dá mais liberdade. Essa liberdade de ação do bolsista na escola, assistido pelo 

coordenador de área e pelo professor supervisor, torna-se um professor em formação, ou 

seja, um educando que vivencia a sua futura profissão de forma mais profunda. 
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Outro aluno entrevistado relatou que o programa tem um papel relevante na 

valorização da Licenciatura, uma vez que ele vem com uma proposta de incentivar os 

alunos a fazer Licenciatura, porque a maioria das bolsas é pro Bacharelado, então 

começa por ai, por incentivo (Topázio). Esse incentivo é importante para a manutenção 

dos alunos dentro do curso, segundo o relatante. 

Trazendo os elementos dialéticos da nossa mandala teórica, é imperativo analisar 

o papel das políticas públicas, como as bolsas dos programas em questão, para a 

edificação de modificações nas práticas curriculares. Em se tratando da relação entre 

educação formal e currículo, Apple (1982, 1996) e Mc Laren (1997, 2001, 2002) 

destacam que para compreender a educação de um ponto de vista crítico é preciso 

analisar a relação entre a estrutura sociopolítica e produtiva e as instituições formais.  

Seguindo esse raciocínio, o trabalho de André (2005) também indica que quando 

se investe em cursos e atividades de formação de docentes, existem diversos efeitos 

sociopedagógicos para os formandos, inclusive para aqueles oriundos de programas 

advindos de políticas públicas para o magistério. 

Assim, acreditamos que a escolha da aplicação de recursos públicos na área de 

formação docente na forma de políticas públicas, como os programas PET e PIBID, 

indica a preocupação governamental com a questão. Entretanto, ressaltamos que esses 

projetos, apesar de serem representativos, não englobam todos os estudantes das 

Licenciaturas. 

Topázio, ainda na entrevista de explicitação, indicou que existem outros dois 

pontos de atuação do PIBID que são positivos para a formação curricular dos bolsistas, 

a saber: outra coisa que ele [programa] coloca é a importância do professor reflexivo e 

a importância da interdisciplinaridade. O aluno explicita em suas declarações que o 

programa é fundamentado na ideia do professor reflexivo, entendido como um processo 

individual/coletivo de reflexão periódica sobre a prática realizada nas escolas atendidas 

pelo grupo. 

Ponderando sobre a colocação do entrevistado acima, há destaque para a 

temática do professor reflexivo. Mesmo sem termos mais detalhes sobre o assunto, 

podemos inferir que o grupo de bolsistas do PIBID vincula suas atividades à teoria 

desenvolvida por Schön (1995, 2000), modificada ao longo do tempo por outros autores 

(DUARTE, 2003; LIBÂNEO, 2006; PIMENTA, 2006). As teorias do “professor 

reflexivo” convergem para o entendimento de que para ser um bom educador não basta 

o profissional executar uma reflexão esporádica, pelo contrário, a reflexão deve ser 
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permanente, diária, embasada na prática do dia-a-dia do trabalho docente.  Indo ao 

encontro dessa visão, Baptista (2003), Diniz e Campos (2005) e Martins (2013) 

afirmam que o uso do exercício reflexivo na formação de professores de Biologia trouxe 

benefícios para um grupo de graduandos, que participaram de processos desta natureza, 

ampliando o seu repertório profissional.  

Perante essa análise, aproveitamos para asseverar que acreditamos que a reflexão 

deve estar a serviço do engajamento e da luta para a transformação social (FEITOSA; 

LEITE, 2011, 2012). Contudo, os dados encontrados nas falas dos entrevistados, não 

nos permitem indicar se há preocupação do grupo de bolsistas com essa perspectiva. 

Além disso, Topázio e o egresso Colibri destacam que o grupo de bolsistas atua 

também tendo como base importância da interdisciplinaridade. Contudo, ressaltamos 

que o sentido apontado pelos relatantes para o trabalho interdisciplinar, na verdade, 

aparece com sendo uma relação entre outras áreas, o que torna a perspectiva mais 

próxima à multidisciplinaridade (GALLO, 2004; MORIN, 2003; SIQUEIRA, 2001; 

THIESEN, 2008). 

Esse último tema, visto acima, também esteve presente na entrevista que fizemos 

com outro aluno. Contudo, esse esclarece que existem desafios para a implementação de 

ações interdisciplinares, como a questão do horário apontada também pela professora 

Rosa. Trazendo as palavras do estudante: 

Eu acho realmente que a interdisciplinaridade é a parte mais difícil do 
PIBID de conseguir. Quando a gente começou a dar uma estudada melhor 
sobre o que era interdisciplinaridade em si, a gente viu que no final das 
contas os projetos que a gente tava fazendo pensando que era 
interdisciplinar eram no máximo multidisciplinar. Fazer bonitinho ali como 
tá na teoria a gente não ta conseguindo não. Existe muita dificuldade de 
interação com os outros por causa dos horários da gente que são diferentes. 
Ai não dá pra reunir todo mundo, sabe. (Diamante). 

Diante desses relatos dos atores/autores das práticas curriculares, percebemos 

que o currículo pode ser visto não mais como um aglomerado de disciplinas, e sim 

como algo que permite caminhos pessoais. Isso porque deve haver espaço para uma 

certa flexibilidade no currículo, para que os licenciandos possam traçar percursos 

próprios. Essa visão corrobora com os apontamentos de Silva (2005, 2006), Gadotti 

(1997), Goodlad, (1979), Goodson (1995) e Kelly (1981), que asseveram que o 

currículo é como uma trilha formativa que acolhe os diversos saberes produzidos pelos 

sujeitos aprendentes. 
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Essa trilha, por sua vez, gera experiências que são formativas e que vão além das 

disciplinas, uma vez que incluem as práticas curriculares dos grupos, como o PIBID e o 

PET.  

Aqui, cabe um especial destaque para a ideia de formação de um professor 

reflexivo, como dito pelo graduando Topázio. Uma vez que existem momentos que 

levam a uma reflexão coletiva entre os pibidianos, acreditamos que isso deve ser 

positivo para a formação desses futuros professores, pois estratégias semelhantes dentro 

do campo do ensino de ciências da natureza já evidenciaram esse potencial (ARROYO, 

2000; BAPTISTA, 2003; SILVA; DUARTE, 2001, 2007). 

A partir das experiências desse grupo, inferimos que existe uma preocupação 

dentro desses “outros currículos” com o tema da interdisciplinaridade. No entanto, os 

bolsistas e professoras relataram que existem muitos problemas no momento do 

planejamento e da execução das atividades que tentam avançar com relação a 

disciplinaridade. Certamente, apesar das atividades descritas pelos entrevistados, 

consideramos que ainda há um longo e demorado processo para a construção de uma 

práxis interdisciplinar. Isso porque, esse novo formato de atividade exige, além dos 

aspectos estruturais do trabalho docente, uma quebra com os atuais padrões 

hegemônicos de ensino – o modelo disciplinar, fruto da árvore cartesiana. 

 

5.4.2. IPEC como grupo de disciplinas que buscam por uma educação não-

disciplinar 

 

Outro tema digno de nota que encontramos em nossa pesquisa foi a 

interdisciplinaridade. Essa temática foi observada diversas vezes nas respostas dos 

questionários. A seguir, trazemos algumas considerações sobre esse assunto. 

Para exemplificar, apresentamos a resposta contida no questionário do estudante 

Betelgeuse, aluno do quarto semestre do curso, a qual traz o relato de uma atividade que 

ocorreu na disciplina de Instrumentalização para o ensino de ciências III (IPEC III). 

Segundo ele, nessa referida matéria os licenciandos tiveram que produzir um projeto de 

interdisciplinaridade para o ensino de ciências no ensino fundamental. A respeito desse 

projeto, ele destaca que o objetivo foi propor atividades e aulas que mesclavam 

elementos de várias disciplinas (Matemática, Línguas, Artes, História e Química) com 

o conteúdo de Zoologia e Botânica (Betelgeuse). 
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Aliando-se ao discurso do colega do semelhante semestre visto acima, outra 

aluna comenta algo que ocorreu na mesma disciplina. Para a educanda, a IPEC III 

proporcionou o desenrolar de ações em que cada estudante deveria preparar um projeto 

interdisciplinar, para explicar conteúdos botânicos e zoológicos, segundo os temas 

transversais do PCN e cada disciplina (Altair). 

Contudo, cabe o esclarecimento de que algumas dessas atividades que ocorrem 

nessas não podem ser consideradas como interdisciplinares, mesmo sendo ações 

pedagógicas que buscam ir além das disciplinas. Por exemplo, uma aluna do quinto 

semestre lembra que na Instrumentalização para o Estudo da Ciência II ocorriam 

momentos onde professores de várias áreas do curso foram ministrar palestras para a 

nossa turma. Alguns projetos de campo que realizamos envolvem várias áreas 

diferentes (Pollux).  

Diante da escrita acima, percebemos que o que ocorriam nessas atividades era 

desenvolvido por diferentes palestrantes. Não pudemos encontrar na fala de Pollux 

qualquer potencial de articulação entre essas atividades, o que as aproxima de uma 

prática de caráter multidisciplinar (FAZENDA, 2008; MORIN, 2003).   

O que nos chama a atenção nas falas acima é o fato de que os respondentes 

acharem que é possível fazer uma interdisciplinaridade dentro do próprio campo da 

Biologia, quando, por exemplo, Altair aponta para a relação entre conteúdos botânicos e 

zoológicos. Denominaremos essa perspectiva de “interdisciplinaridade interna ”, pois 

se liga a uma visão interna ao próprio campo da Biologia. Não encontramos na literatura 

pensadores que relatassem sobre a interdisciplinaridade sob esse ponto de vista. 

No entanto, os trabalhos de alguns autores (ASTOLFI; DELEVAY, 2006; 

CHALMERS, 1994; FOUREZ, 1995; LIMA et al., 2010; MORAES, 2006), mostram 

que a forma com que os grupos percebem os currículos e as epistemologias ligadas ao 

saber científico influenciam na sua visão sobre a interdisciplinaridade. No caso 

analisado nessa investigação - articular os conteúdos botânicos e zoológicos dentro da 

própria Biologia – parece indicar que os atores sociais do curso de Ciências Biológicas 

acreditam que as subáreas da Biologia (botânica e zoologia) possuem autonomia com 

relação às demais subáreas. Assim sendo, postulamos que essa percepção de autonomia 

deve ser a origem do pensamento comum ao grupo relatante.  

Também encontramos referências à interdisciplinaridade nos questionários 

respondidos pelos docentes do curso. Por exemplo, uma professora chega a relatar que 

na disciplina de IPEC V, existe uma a proposta do trabalho final dos alunos era a 
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organização de um projeto de ensino interdisciplinar, a partir das discussões ao longo 

da disciplina, que contou também com a participação de outros professores (Rosa). 

Destacamos que a educadora não deu detalhes do referido projeto em seu questionário. 

A própria respondente também escreveu que em outra disciplina, a IPEC I, 

ministrada por ela, busca em sua prática articular o conteúdo abordado e as atividades 

realizadas com as outras disciplinas do curso. Para trabalhar divulgação cientifica 

peço aos alunos trabalhos relacionados às disciplinas de Diversidade Biológica e à 

Ecologia (Rosa). 

Nesse ponto, podemos destacar que Rosa acredita que, através de sua vivência 

como professora da área educativa da Licenciatura, é possível notar que houve 

modificações no desenvolvimento curricular do curso, desde que foram implementadas 

as IPEC. Isso permite inferir, segundo ela, que tais modificações possuem um caráter 

formativo interessante para os futuros professores de Biologia. Para ela: 

A existência de disciplinas como as Instrumentalizações, apesar das 
dificuldades, desafios e problemas na condução dessas disciplinas, percebo 
que a presença destas disciplinas desde o início do curso (diferentemente do 
que ocorria no currículo anterior) tem possibilitado uma melhoria na 
formação dos alunos. Eles têm se mostrado mais críticos, mais participantes. 
Eles já não têm tanta resistência a lerem artigos e textos da área de 
ensino/educação e já são mais dispostos a estarem presentes nas escolas (e 
muitos buscam isto), vivenciando o cotidiano escolar. (Rosa). 

De acordo com a explicitação da Rosa, notamos que as disciplinas de 

Instrumentalização estão se configurando como experiências exitosas no curso, apesar 

das dificuldades, desafios e problemas na condução dessas disciplinas. Essa 

perspectiva é clara quando meditamos sobre o relato da respondente, ao afirmar que os 

licenciandos têm se mostrado mais críticos, mais participantes, o que é interessante 

para a formação de professores críticos-reflexivos, como defendem vários pesquisadores 

desse campo (ARCE, 2001; DIAS; VEIGA, 2011; FEITOSA; LEITE, 2011, 2012; 

LIBÂNEO, 2006; PIMENTA, 2006).  

Seguindo a mesma linha de raciocínio que essa professora escreveu no 

questionário, nossas entrevistas também contemplaram o tema das Instrumentalizações. 

Vejamos o que disse Crisântemo, atual coordenador do curso. Ele destaca que esse 

grupo de disciplinas tem sido modificado ao longo do tempo, buscando por um 

envolvimento de outros professores participando junto dos professores da área de 

ensino.  
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O entrevistado afirma que esse “envolvimento” aparece, por exemplo, na 

organização e execução das atividades curriculares da IPEC III, disciplina que tem sido 

dividida entre o professor C., que é da área de ensino, com a professora L. da botânica, 

e eu que sou da zoologia. Para Crisântemo, esse tipo de organização vai ao encontro da 

ideia original da disciplina, que foi feita a partir da reformulação do currículo em 

2006, que a Instrumentalização fosse um espaço para você trabalhar com os alunos da 

Licenciatura como você trabalhar o ensino de zoologia no ensino básico.  

Como disse Crisântemo, os docentes que ministram disciplinas do Núcleo 

Comum às modalidades de Bacharelado e Licenciatura, em especial aquelas de áreas 

específicas da Biologia, “dividem” a disciplina com os professores “da área de ensino”.  

Acerca disso, outro entrevistado, o ex-coordenador Cravo, destaca que é 

necessário ter um planejamento conjunto entre os educadores que participam da IPEC. 

No entanto, esse planejamento coletivo às vezes não ocorre, causando um certo 

desconforto. Segundo ele, esse grupo de disciplinas é inquietante porque reflete um 

problema que existe, que é o fato de que a gente [...] temos poucos [professores] que 

tem um trabalho nessa linha de pesquisa em educação, e que reflita com os alunos 

sobre a educação (Cravo).  

Já Rosa, coordenadora de um dos subprojetos PIBID que atuam no curso de C. 

Biológicas, é mais enfática ao explicitar as dificuldades enfrentadas com relação às 

Instrumentalizações.  

É um caso, talvez que a teoria é muita bonita, e a pratica realmente não 
configurou como tal, com diversos problemas de relacionamento, questão 
de poder tudo que envolve as construções do currículo. Então, por exemplo, 
nas disciplinas que elas são chamadas de instrumentalização a ideia inicial 
era que houvesse a participação dos professores daquele semestre e isso 
sempre foi uma dificuldade que a gente teve em realizar esse trabalho 
conjunto dos professores. No primeiro momento que isso foi proposto pela 
organização que tinha a UFC, eles [professores] falavam: “ah cadê minha 
carga horária, se eu vou participar da disciplina tem que ter uma carga 
horária”. Só que um professor que ia passar uma tarde queria carga 
horária por essa atividade, então ficava meio difícil. E a gente tentou fazer 
em alguns momentos fazer uma reunião com todo mundo no começo do 
semestre. Ai os professores não iam, depois isso trazia uma serie de 
consequências pra própria disciplina. Então essa interdisciplinaridade que 
era proposta lá no papel, em documento legal no PPC do curso, realmente 
na pratica era difícil de se efetivar. (Rosa). 

Na explicitação da professora acima, percebemos que as ações que ocorrem no 

cotidiano do curso são diferentes daquelas que foram propostas nos documentos. Dito 

de outra forma, o currículo em ação é diferente daquele indicado no documento formal 
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que direciona a formação docente nas Ciências Biológicas. Isso é notório através do 

discurso de Rosa sobre a questão da interdisciplinaridade que era proposta lá no papel 

[...] era difícil de se efetivar. 

Percebemos, diante do discurso de Rosa, que é preciso ter condições estruturais 

para colocar em ação as propostas sociais. De acordo com o ponto de vista do 

materialismo marxiano, a vontade subjetiva se relaciona de uma forma dialética com o 

campo estrutural mais amplo (MARX, 2004; MARX; ENGELS, 1992). 

Na educação, é preciso que as instituições de ensino desenvolvam estratégias 

com o fim de concretizar o que está posto formalmente no PPC. Em nossa análise, 

percebemos que alguns professores do curso alegam ser impossível dar conta da tarefa 

do planejamento coletivo, pois faltam condições mínimas, como, por exemplo, tempo 

disponível para tal e a não formalização da carga horária docente para a atuação. 

Além disso, outro fator que contribui para a falta de diálogo entre as áreas do 

departamento de Biologia é a tradicional subdivisão dos campos do conhecimento 

dentro das ciências da natureza (CHALMERS, 1994; FOUREZ, 1995), herança da 

árvore cartesiana. Esses últimos autores apontam que, inclusive, existem muitos casos 

de luta por poder, espaço e financiamento dentro dos diversos grupos científicos, o que 

acaba por fragmentar ainda mais as subáreas. Nardi (2002) indica que dentro do campo 

da ciências da natureza no Brasil, a situação parecer ser igual. Já Selles e Ferreira 

(2004), mostram que no campo do ensino de Biologia, a relação e as disputas parecem 

ser semelhantes. 

Retomando o aspecto histórico e dialético de nossa mandala teórica, 

compreendemos que o tema possui raízes no desenvolvimento do próprio campo em 

questão, bem como da própria história da universidade.  

É relevante destacar que realmente o PPC do supradito curso traz as IPEC como 

disciplinas que correspondem à parte da carga da prática como componente curricular. 

Consta no documento que o objetivo das Instrumentalizações é “a articulação dos 

conhecimentos teóricos com a prática profissional, vivenciadas ao longo do curso”, 

onde ocorrerá a “interdisciplinaridade dos conteúdos das Disciplinas do Núcleo Comum 

visando a transposição do conhecimento adquirido para o ensino fundamental e médio” 

(UFC, 2005, p. 16).  

Além disso, na própria diretriz traçada pelos autores da matriz curricular 

formalizada no PPC consta que é um dos objetivos do currículo “garantir uma sólida 

formação básica inter e multidisciplinar” (UFC, 2007, p.108). 
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Para vários autores (GOODSON, 1995; MACEDO, 2009; MOREIRA, 1997; 

SILVA, 2006) a existência de distingues entre aquilo que se projeta e aquilo que se 

executa é algo comum nos currículos, sendo que essas diferenças dependem de vários 

fatores pedagógicos, sociais, políticos, culturais e históricos. Retomando nossa mandala 

teórica, acreditamos que esses distingues são uma característica dialética dos currículos, 

que, por um lado, permitem dar espaço para ações de resistência as imposições dos 

legisladores curriculistas e, por outro, podem gerar um afastamento dos planos 

decididos coletivamente. 

Para Rosa, existiu uma dificuldade que a gente teve em realizar esse trabalho 

conjunto dos professores, pois não é fornecida formalmente uma carga horária para as 

atividades desenvolvidas nas Instrumentalizações. Isso não permite que seja computada 

no horário dos participantes a carga horária da participação, ficando essa carga restrita 

ao professor coordenador da disciplina. Esse problema burocrático dificulta a 

organização de reuniões coletivas entre os docentes que irão ministrar as 

Instrumentalizações. 

Alguns egressos que entrevistamos reproduzem em uníssono as colocações 

encontradas nos questionários e nas entrevistas com os docentes. Por exemplo, uma ex-

aluna descreve que a IPEC V se propunha a ser interdisciplinar. Entretanto, a 

licenciada revela que não é capaz de lembrar se isso foi feito de uma maneira 

significativa (Mariposa). 

De igual modo, Beija-Flor destacou que em seu curso, convidava-se todo 

professor do seu semestre para a instrumentalização pra tentar aplicar o conteúdo dele 

no ensino. Inclusive, o entrevistado exemplifica esse “tentar aplicar” através do seguinte 

exemplo: assim, o professor de fisiologia ia lá e tentava ver como a gente ia dar a 

fisiologia no ensino fundamental.  

Diante dessas colocações, podemos inferir que a intenção de promover 

atividades não-disciplinares contidas no projeto do curso parece não se efetivar na 

prática. Isso é esclarecedor para nossa investigação, pois, retomando nossas opções 

teóricas, acreditamos que o currículo em ação é o aspecto mais diretamente ligado a 

formação dos futuros professores de Biologia. E mais, concebemos que é “na prática 

tem o homem de provar a verdade, isto é, a realidade e o poder, a natureza citerior 

[Diesseitigkeit] de seu pensamento” (MARX; ELGELS, 2009, p. 537). 

Para triangular os dados, trazemos também alguns trechos de transcrições de 

entrevistas que fizemos com os atuais alunos do curso. Vejamos o que disseram: 



198 
 

Algumas dessas instrumentalizações a gente tinha alguns contato com 
outras áreas [...] a gente tinha alguns professores que vinham e davam a 
contribuição deles. (Safira). 

Na IPEC IV, teoricamente, existiam três professores, um de cada área, mas 
efetivamente só existia um, os outros dois professores não estavam 
realmente, não estavam efetivamente na disciplina, estavam ali 
praticamente só cumprindo tabela. Eu achei isso um grande prejuízo. Eu 
não vi na minha experiência uma necessidade de um professor de cada área 
pra poder ajudar instrumentalizar aquela parte especifica. Eu achei que, no 
final das contas, a disciplina acabava dependendo dos três professores, e 
como não tinha um interesse deles pela disciplina, acabava prejudicando no 
desenrolar dela. (Rubi). 

Por que esse negócio de interdisciplinaridade não foi feito de um jeito que 
deixasse claro para a gente essa coisa. Por exemplo, na IPEC II, participou 
uma professora que falou sobre animais de laboratório, e outra que falou 
sobre zoologia. Ela levou um filme pra gente ver. Filme é legal, de vem em 
quando você ver, mas o que eu queria ver era como essas coisas da 
zoologia poderiam ser transformadas em outras coisas. Sei lá, sair dessa 
aula expositiva e transformar numa coisa diferente, e tudo. Ei achei que a 
gente ia ver como trabalhar aquele conteúdo ali numa sala de aula, com 
aquele conteúdo que é enorme, com aquele livro [didático] que é enorme, 
como é que eu fazia aquilo palpável para os alunos. Poderia usar modelos, 
massinha de modelar, o que é que eu deveria usar. (Citrino). 

Na minha época a única IPEC que tinha a participação dos outros 
professores era a IV, quando a gente observava os livros e tinha que ter um 
professor aqui [do curso] e, se a gente tivesse acesso a esse professor, a 
gente sentava com ele e ver como era aquele conteúdo que aparecia no 
livro. (Ametista). 

Analisando mais atentamente as falas dos entrevistados, apreendemos que as 

percepções deles sobre o currículo em ação é bastante similar, o que denota uma forte 

coesão sobre o assunto. Nessas falas, os estudantes destacam que as Instrumentalizações 

tinham alguns professores que vinham e davam a contribuição deles (Safira). Contudo, 

essa participação dos professores convidados aparentava que eles não estavam 

realmente, não estavam efetivamente na disciplina, como disse o Rubi.  

Portanto, os próprios alunos perceberam que esse negócio de 

interdisciplinaridade não foi feito de um jeito que deixasse claro para a gente essa 

coisa, como destacou Citrino. Deste modo, essas características aproxima esse currículo 

em ação de uma prática de caráter multidisciplinar (FAZENDA, 2008), isto é, existe 

conjunto de temas a serem trabalhados na IPEC, porém sem fazer aparecer as relações 

que existem entre eles.   
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Apesar dessas críticas que os discentes infligem às Instrumentalizações, um dos 

ex-alunos explicita que para melhorar esse grupo de disciplinas, é preciso ter um esforço 

não apenas dos docentes, mas dos próprios alunos. Esse licenciado esclarece a 

existência de situações que o deixava incomodado, a saber: Tipo, a gente ia pra 

Instrumentalização, e ficava todo mundo de má vontade, todo mundo num querendo 

nada, então fica realmente difícil o professor trabalhar desse jeito (Beija-Flor). 

Continuando sua reflexão, o entrevistado disse que lembra que muitos professores se 

esforçavam pra dar a Instrumentalização, porque tinha professor que não era 

acostumado com essa parte de licenciatura, mas foi lá.  

Meditando sobre as colocações de “Beija-Flor”, recordamos o momento 

dialético que ocorre no ensino, onde aluno e professor não se reduzem à condição de 

objeto um do outro, e sim, são parte de uma síntese dialética da interação humana, do 

aprender e do ensinar. Como demonstra Paulo Freire (2005) em sua “Pedagogia do 

Oprimido”, quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. 

Seguindo essas colocações, trazemos o discurso de outro educando, aluno do 

sexto semestre do curso, no qual pondera que algumas coisas precisam ser mudadas nas 

IPEC. Essas mudanças se relacionam a própria origem do termo instrumentalizar, que, 

segundo ele, representa uma palavra que precisa ser muito refletida no dicionário o quê 

que significa. Destarte, o licenciando acredita, da mesma forma que Rosa, que as 

instrumentalizações são sim uma ferramenta muito importante para tipo um início da 

pratica. Eu acho que assim são ferramentas que você vai preparando pra entrar na sala 

de aula (Topázio). 

Então, se as Instrumentalizações têm a proposta formal de prepara o educador 

que irá ministrar as temáticas de Biologia/Ciências Naturais, elas devem estar em 

consonância com as outras ações que são desenvolvidas no curso. Entretanto, 

percebemos que os atores/autores dos currículos percebem que ele parece ter uma outra 

finalidade, como veremos a seguir. 
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5.4.3. O curso se baseia numa formação de um profissional pesquisador  

 

Para alguns alunos, o currículo da Licenciatura desperta mais o lado da 

preparação para a pesquisa nas áreas específicas da Biologia do que o lado da incubação 

para a docência.  

Exemplificando, um dos alunos do quarto semestre descreveu em seu 

questionário que a contribuição mor do curso se relaciona com a interiorização de 

conceitos e técnicas que serão utilizados para a produção científica (Prócion).  

Um colega de semelhante semestre declarou que o currículo da Licenciatura em 

Ciências Biológicas visa contribuir para a formação de um profissional pesquisador e 

voltado apenas com visão são pra a Pós-Graduação (Achernar). Ele acredita que o 

curso não possibilita ao graduado obter conhecimento sobre a profissão, ou seja, sobre o 

futuro do mercado externo em si, como professor e biólogo.  

Em consonância com as respostas acima, uma licencianda do sétimo semestre 

escreveu que, atualmente, temos no curso 

um currículo voltado para a pesquisa e voltado p/ (sic) dentro da 
universidade. Ou seja, não favorece que o aluno conheça o mercado de 
trabalho, conheça outras opções de atuação a não ser, ao concluir o curso, 
voltar p/ um mestrado. Como é período integral, ao se formar o aluno 
agora é que vai atrás de se inserir no mercado e a única coisa que sabe 
fazer é projeto e estudar. Rumo certo p/ (sic) o mestrado e só. (Regulus). 

Para a estudante Regulus, o currículo prepara com destaque o pesquisador, não o 

educador. A aluna postula que ao se formar, o graduado tem como opção principal, se 

não única, voltar p/ (sic) um mestrado. É digno de esclarecimento que, de acordo com o 

contexto da escrita do questionário, esse curso de Pós-Graduação a que se referia a 

aluna é voltado para as áreas específicas da Biologia, e não em educação ou ensino. 

Novamente, percebemos que a relação entre Licenciatura e Bacharelado no 

Brasil é um jogo de forças histórico, que tem pendido mais fortemente para o lado 

bacharelesco (GATTI, 2010; NARDI, 2002; SELLES; FERREIRA, 2004; 

TERRAZZAN, 2007). No curso investigado, essa relação é mais profunda e 

contraditória, já que o Bacharelado foi a modalidade dominante desde sua criação, no 

ano de 1969.  

Igual percepção sobre o currículo em ação é compartilhada por um professor do 

curso, que não permitiu ter nossa conversa gravada na forma de entrevista, mas aceitou 
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conversar informalmente. Ele destacou que um grupo de professores querem derrubar a 

licenciatura e criar um curso só de Ecologia aqui, pois tá tudo voltado para levar os 

alunos para a Pós-Graduação [em Ecologia], como se só tivesse isso por aqui e formar 

o professor não fosse importante. O educador faz menção direta ao curso de Pós-

Graduação [em Ecologia], pois, segundo ele, muitos docentes da parte do Núcleo 

Comum do curso de C. Biológicas são professores desse outro. Em nosso diário de 

campo, registramos que o relatante criticou a postura desse grupo que pretende derrubar 

a licenciatura, criando obstáculos para a formação docente como, por exemplo, quando 

fizeram uma tentativa de tirar o espaço do LEBIO [Laboratório de Ensino de Biologia] 

e construir outra coisa lá ou quando não criam vagas para a área de ensino quando 

chega o momento dos concursos [públicos para docentes da instituição]. 

É relevante destacar que a pesquisa sobre e nas instituições de ensino também 

“se apresenta como alternativa que possibilita ao professor um papel mais expressivo 

nos processos de construção de seus saberes profissionais e de sua profissionalidade” 

(NUÑEZ; RAMALHO, 2005, p. 101). No entanto, o tipo de pesquisa a que se referem 

os atores/atores nas entrevistas, questionários e conversas informais, é a pesquisa na 

área específica de Biologia, e não a pesquisa em educação. 

Outro ponto que se relaciona com essa percepção sobre um currículo que forma 

o “profissional pesquisador” é a ideação de que o curso carece de uma maior 

preocupação social. 

Nesse ponto, trazemos a escrita de um aluno do quinto semestre, que declarou 

em seu questionário que seria mais interessante se o currículo pudesse focar em coisas 

mais importantes de maneira crítica, ao invés de decorar detalhes desnecessários que 

serão esquecidos (Aldebaran).  

Outro estudante segue a mesma crítica ao currículo, indicando que falta um 

estudo de ligações sobre alguns temas que ficam apenas em uma visão não reducionista 

de seu trabalho (Achernar). Ele tenta explicar sua posição escrevendo em outra parte do 

questionário um exemplo sobre o estudo de bioquímica, com sua visão molecular, mas 

ligada a questões sociais e até econômica em relação a isso – NÃO É O QUE 

ACONTECE, MAS SERIA ÓTIMO! (grifo do estudante). 

Dentre os professores, encontramos um representante cujo discurso vai ao 

encontro dessa percepção. Esse educador aponta para a necessidade da Licenciatura de 

ter uma maior inserção no curso, dos professores externos ao curso, ou seja, dos que 

estão na docência das escolas (Cravo), haja vista que o respondente não percebe essa 
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aproximação. Como estratégia para superar essa deficiência, ele propõe que sejam 

criados fóruns de discussão sobre a formação do professor de ciências e de Biologia, 

com a participação de professores do curso, dos professores das escolas e de 

estudantes tanto da licenciatura como das escolas de nível médio. Esses fóruns teriam 

uma dupla função, a saber: serviriam para a formação inicial e continuada dos 

professores da área de Biologia, bem como proporcionariam uma maior interação 

universidade/escola. 

Diante dessas críticas e da preocupação desses licenciandos e docentes do curso, 

é cabível denotar que o PPC do referido curso de Licenciatura traz como um dos 

objetivos para a formação do biólogo que o graduado será capaz de “utilizar o 

conhecimento acumulado de forma crítica” (UFC, 2007, p. 99), além de propiciar sua 

“inserção no debate contemporâneo mais amplo, envolvendo questões culturais, sociais 

econômicas e o conhecimento sobre o desenvolvimento humano e a própria docência” 

(Ibid., p. 102).  

Assim, percebemos que essa preocupação social, isto é, um aspecto formativo 

que excede os muros da universidade, está contemplada nos documentos oficiais. Tal 

possibilidade aparece timidamente em alguns momentos do currículo em ação. 

Contudo, como vimos nos discursos de alguns atores/autores das práticas sociais das C. 

Biológicas – Aldebaran, Achernar e Cravo – ainda carecem de maior atenção sobre essa 

questão. 

Tal temática é relevante para a formação do futuro educador de Biologia, pois é 

necessário que haja espaço para questionamentos sociais mais amplos sobre a atual 

forma de desenvolvimento da sociedade capitalista e de suas instituições de ensino. Sem 

isso, não é possível formar docentes que sirvam para formar uma consciência de classe 

proletária nas massas escolares (APPLE, 1996; LUKÁCS, 2003; MÉSZÁROS, 2008; 

SACRISTÁN, 2000; TONET, 2002). 

Esse tipo de formação mencionada acima depende também das percepções dos 

atores/autores dessas instituições formativas sobre os currículos. Assim, a seguir, 

trazemos alguns resultados acerca do que professores e alunos concebem como sendo 

currículo. 
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5.4.4. Percepções sobre o que é “currículo”  

 

Um grupo significativo de atores/autores sociais dos currículos tem uma 

percepção que podemos chamar de “tradicional” sobre o currículo (MACEDO, 2009; 

SILVA, 2007). Esses alunos e professores expressam seu entendimento sobre os 

currículos do curso como sendo um agregado de disciplinas. 

O currículo visto como uma “grade” de disciplinas é uma perspectiva curricular 

que denota algo fixo e rígido. Tal visão apareceu nas respostas dos questionários dos 

alunos. Em especial, quando eles foram convidados a sugerir mudanças que 

melhorassem o currículo. Vejamos algumas respostas: 

Deveriam ser criadas mais disciplinas pedagógicas aplicáveis e menos 
disciplinas pedagógicas teóricas. (Capella). 

Adicionar uma cadeira de evolução. (Prócion). 

Cadeiras de métodos de ensino e de práticas de ensino (estágios). 
(Betelgeuse). 

Acredito que aumentar a carga horária de algumas disciplinas, inclusão de 
disciplinas obrigatórias com Evolução, Práticas para Ensino de Botânica e 
Genética. (Altair). 

Mais disciplinas de genética, zoologia, áreas ambientes e campos 
relacionados a outras áreas, como oceanografia e geografia. (Gacrux). 

Nota-se que nessas passagens, os alunos e as alunas acreditam que estão faltando 

algumas disciplinas no currículo e que, para melhorá-lo, é preciso que elas sejam 

adicionadas. Dentre essas sugestões, destaques para as disciplinas de “Evolução” e 

“Práticas de ensino”. 

Encontramos semelhante visão em vários questionários respondidos pelos 

professores do curso. Os docentes também sugerem que adicionar certas disciplinas irá 

melhorar o currículo. A título de exemplo, vejamos os trechos abaixo, que é sugerido 

acrescer: 

Biologia molecular, pois essa abordagem é fundamental para uma 
compreensão holística da Biologia nos tempos atuais. (Girassol). 

Disciplinas Biologia molecular e paleontologia deveriam ter caráter 
obrigatório, assim como a disciplina evolução. (Violeta). 

Ter como disciplina obrigatória “Biologia molecular”. (Jasmim). 

Entre os egressos, uma representante o grupo entrevistado acredita que em sua 

formação na modalidade de Licenciatura ficaram faltando algumas disciplinas 

importantes. Entre essas últimas, a licenciada exemplifica que deveria ter cursado a 
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disciplina da Evolução, além de uma disciplina a mais de Genética, até pra poder não 

ficar tão concentrada numa só, são tantos conhecimentos numa disciplina só, genética, 

acho complicado (Borboleta).  

Analisando os trechos dos questionários dos alunos e professores, bem como da 

Borboleta, podemos postular que essa visão de currículo, apreendido como um conjunto 

de disciplinas, traz implicações diretas para a produção de ações não-disciplinares. Uma 

vez que esse grupo pensa que para se melhorar o currículo é preciso adicionar/retirar 

disciplinas da matriz curricular, possivelmente, irão conceber que as atividades não-

disciplinares podem ser alcançadas com a junção de disciplinas em uma mesma 

atividade. Assim, novamente, existe uma maior proximidade da multidisciplinaridade 

que da interdisciplinaridade. 

Outrossim, também tivemos uma percepção diferente sobre o que vem a ser 

“currículo”. Outro grupo de integrantes do curso percebe o currículo como sendo uma 

ação ou um conjunto delas. Essa perspectiva é a que mais se aproxima do que Moreira 

(1997) chama de currículo em ação. 

Da mesma maneira que vimos anteriormente, no grupo que percebe o currículo 

como “grade”, foram as respostas dos questionários que falam sobre como melhorar o 

currículo que nos levaram a essa conclusão.  

Vejamos alguns trechos de respostas que recolhemos dessa ferramenta de 

investigação. Nesses fragmentos, os(as) estudantes sugerem que é preciso: 

Focar em coisas mais importantes e maneira crítica, ao invés de decorar 
detalhes desnecessários que serão esquecidos. Não resumir o curso em 
decorar para as provas e esquecer depois. (Aldebaran). 

Reforma das atividades executadas nas disciplinas, de modo a direcioná-las 
mais aos objetivos de cada vertente do curso. (Shaula). 

Ainda é necessário fazer maior utilização das teorias educacionais, como 
exercícios, pois a única teoria que foi bastante praticada foi a de Ausubel, 
faltando treinar as demais, faltando pô-las em prática. (Bellatrix). 

Também é digno de nota que encontramos um certo padrão dessas respostas 

variando entre os semestres do curso. Por exemplo, muitos alunos do quarto semestre - 

Capella, Prócion, Betelgeuse e Altair – percebem o currículo como “grade”, isto é, 

como um agregado de disciplinas. Já alguns alunos do oitavo semestre - Shaula e 

Bellatrix - concebem o currículo como “ação”. 

Diante desse fato, podemos inferir que há uma série de eventos que ocorrem ao 

longo do curso que são fonte de modificação na forma de conceber o currículo. Parece 
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existir um processo de sofisticação no grau de compreensão sobre o que vem a ser 

“currículo”, saindo de uma visão mais limitada – um conjunto de disciplinas – para uma 

mais elaborada – currículo em ação. Entretanto, é preciso desenvolver novas pesquisas 

para se compreender mais acuradamente essa inferência. 

Para Shaula e Bellatrix o currículo parece ser mais que um agrupamento de 

disciplinas, e sim algo que deve ser posto em prática. Tal visão aparece em menor 

número se comparado do currículo como “conjunto de matérias”. A ideia dessas duas 

educandas é próxima ao que Moreira (1997) chamou de currículo em ação, bem como 

ao que Sacristán (2000) denomina de currículo realizado. Ambas as perspectivas, 

encaram o currere como algo que ocorre no chão das salas de aula, e que depende da 

mediação dos professores e alunos para se concretizar. 

Para endossar essa conclusão, trazemos em destaque a escrita de uma aluna do 

derradeiro semestre do curso, que, ao se deparar com a pergunta “O que acrescentaria ao 

seu currículo para melhorar a sua formação?”, contida no formulário, escreve: 

Não tenho como responder essa pergunta de forma isolada e pontual. Na 
minha opinião um currículo não é uma coisa de onde se possa retirar ou 
acrescentar algo sem uma avaliação mais ampla sobre como está sendo 
praticado. Para não deixar a pergunta “sem resposta”, acredito que seria 
interessante um estudo e avaliação constantes sobre o currículo pelo 
próprio curso, discentes e docentes. Assim quem sabe essa discussão 
poderia ser mais cotidiana e de maior interesse no curso, afinal de contas é 
o currículo que molda nossa formação. (Miaplacidus). 

Essa estudante concebe o currículo como sendo algo que molda nossa formação, 

portanto ele deve ter a participação de todos e todas que compartilham das práticas 

sociais envolvidas no currículo. A licencianda acrescenta que é preciso realizar uma 

avaliação mais ampla sobre como está sendo praticado para que se possam 

compreender melhor os pontos positivos e negativos do currículo. 

Essa relação entre o currículo e aquilo que realmente está sendo praticado 

corresponde ao que Moreira (1997) chamou de currículo em ação. Para o autor, esse 

currículo representa o que está sendo realizado em sala, ou melhor, corresponde ao que 

foi planejamento para aqueles momentos pedagógicos e que o professor coloca em 

pratica na classe. Nesse sentido, não é de se espantar que muitas modificações nesse 

processo pudessem ocorrer, entre planejar e executar. O currículo, sob essa ótica, é uma 

prática que deve ser desenvolvida por meio de múltiplos processos e na qual se 

entrecruzam diversas práticas diferentes, sendo o educador um elemento significante na 

materialização desse processo. 
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Dentre os ex-alunos do curso, temos uma licenciada traz uma posição 

interessante e esclarecedora sobre o currículo. Para ela, é gritante é a falta de conexão 

às vezes no curso, e a falta de diálogo entre as áreas do conhecimento, por conta 

dessas divisões de departamento e grupo de professores (Joaninha). Ela continua seu 

raciocínio, relatando que tudo isso enfraquece o currículo ao invés de fortalecer. Não 

obstante, Joaninha indica que existem pequenas rixas de laboratórios e áreas de 

conhecimento que deveriam fortalecer o curso, acabam enfraquecendo.  

Essa entrevistada relembra, assim, as lutas por espaço, financiamentos e/ou 

poder políticos dentro do curso. Segundo sua alocução, essas lutas geram atritos entre os 

docentes, o que enfraquece o currículo. Uma das consequências disso parece ser a falta 

de diálogo entre as áreas, ou seja, a inexistência de ações conjuntas entre educadores de 

áreas diferentes. 

Analisando a preleção de Joaninha, percebemos que essa falta de diálogo entre 

as áreas representa uma barreira para a construção de um modelo formativo mais 

integral. Se houvesse uma maior inter-relação entre os subgêneros da Biologia, ou até 

mesmo de outros campos correlatos, poderia se favorecer uma visão mais ampla da 

formação humana, donde seria possível se aproveitar das contradições do atual sistema 

de produção sociometabólico do capital para se abrir espaço para se iniciar uma 

formação com base numa perspectiva omnilateral (MARX, 2008). 

Além desses alunos e dessa egressa, dentre os professores também tivemos 

dados que representam a ideia que de um grupo de atores/autores sociais vê o currículo 

como sendo um conjunto de ações.  

Sustentando essa perspectiva, trazemos os questionários respondidos pelo 

“Crisântemo” e por “Orquídea”. O primeiro declarou que o currículo deveria ter mais 

práticas laboratoriais em ensino e construção de material didático. A segunda escreveu 

que não modificaria o currículo, apenas delimitaria de mais clara as atividaes de cada 

uma das instrumentalizações. 

Não obstante, indo ao encotro da possição dos professores acima, outro educador  

fez uma série de sugestões/ações para a melhoria do currículo. Abaixo, apresentamo-as, 

respeitando a escrita do original: 

Discussão frequente do currículo do curso, envolvendo professores e 
estudantes; planejamento efetivo e obrigatório dos docentes com relação as 
suas disciplinas e a elaboração de conteúdos interdisciplinares; maior 
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inserção no curso, dos professores externos ao curso, ou seja, dos que estão 
na docência das escolas; fóruns de discussão sobre a formação do 
professor de ciências e de Biologia, com a participação de professores do 
curso, dos professores das escolas e de estudantes tanto da licenciatura 
como das escolas de nível médio. (Cravo). 

Ao considerar que o currículo é uma ação e/ou conjunto de atividades formais e 

informais que ocorrem na instituição de ensino, como encontramos nos respondentes 

acima, abrimos um precedente para conceber a interdisciplinaridade, um dos temas de 

nossa mandala teórica, como uma práxis educativa. Conforme nos aponta Fazenda 

(2008, 2009), a interdisciplinaridade significa a ação pedagógica transformada em 

intervenção efetiva na realidade social. E isso é bem mais complexo do que 

simplesmente organizar professores para participarem de uma mesma disciplina, mas 

que irão falar sobre temas diferentes e não-integrados. 

O que defendemos é que a construção de uma ação interdisciplinar voltada para 

a resolução de um problema de real interesse para a comunidade escolar expressa a 

possibilidade de uma prática educativa realmente eficaz, pois mobiliza um 

envolvimento concreto, um pensamento coletivo e um fazer científico psicologicamente 

motivado. Recorrendo a nossa mandala teórica, nossa perspectiva materialista e 

histórica da ciência diz que a realidade é dialética (CHEPTULIN, 1982; GADOTTI, 

1997; KONDER, 1981; KOSIK, 1995; LUKÁCS, 2003; OLIVEIRA, 2007; PRADO 

JR, 2002; SAVIANI, 2007).  

Assim, é preciso “dialetizar” o currículo e, consequentemente, a 

interdisciplinaridade, pois para que haja a síntese (negação da negação) é preciso que o 

saber, na sua dialeticidade, seja concebido como uma construção humana e, portanto, 

passível de muitas e novas objetivações. 

Seguindo essa concepção mandálica, abaixo, iremos discutir como os 

atores/autores do currículo enxergam as ações mediadoras dos professores do curso. 

 

5.4.5. O professor formador como mediador do currículo 

 

Essa investigação se propôs a analisar o currículo em ação da Licenciatura em 

Ciências Biológicas da UFC. Procuramos saber quais são as práticas que acontecem 

neste currículo e, sobretudo, quais são as implicações dessas para a formação docente. 

Assim sendo, nossa pesquisa se encontra numa fronteira que abrange os campos do 

currículo(s) e da formação inicial de professores.  
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Diante desse objetivo traçado, necessitamos de uma chave para abrir as portas do 

mundo desconhecido das práticas curriculares deste Estudo de Caso. Acreditamos que 

essa chave está no trabalho dos professores formadores (DIAS, 2012; DIAS et al., 

2011). Em nossa mandala teórica (Capítulo 3), concebemos que os docentes atuam 

como mediadores entre os currículos e a formação inicial dos futuros professores de 

Biologia.  

O(a) educador(a) atua como mediador(a) dos saberes de formação, de forma que 

os licenciandos aprendam os saberes profissionalizantes em interação com o outro, e 

não apenas recebam-nos passivamente. É dessa maneira, que o docente contribuirá para 

que o educando desenvolva o senso crítico e possa participar ativamente de sua prática 

social, engajando-se como sujeito em meio a sociedade.  

Seguindo essa perspectiva teórica, retomamos nesse momento a nossa mandala 

metodológica (Capítulo 4). Abraçando o mandálico caminho traçado, trazemos alguns 

resultados que servirão para debater nossa perspectiva – o formador como mediador do 

currículo. Iniciamos com dados encontrados nos questionários. 

Nas respostas dos questionários dos educandos, percebemos que muitos tinham 

algo a dizer sobre o processo de mediação dos currículos. Para os licenciandos, um dos 

principais problemas que eles enfrentam no currículo é o fato de que muitos professores 

que ministram disciplinas da área educativa, em especial nas Instrumentalizações, não 

tem formação na área educativa. Isso, por sua vez, segundo o que constatamos nos 

questionários, prejudica a formação dos futuros professores. 

Vejamos, abaixo, o que escreveram os discentes. 

Precisa de professores que sejam formados nas respectivas áreas que se 
especializaram havendo um a maior domínio do conhecimento do professor. 
(Sírius). 

Acrescentaria professores da área de educação, pois credito que a grade 
curricular está boa, só diminuiria a carga-horária. (Rigel). 

Obrigatoriedade de disciplinas de instrumentalização, hoje ministradas por 
muitos professores sem formação devida na área da educação. (Gacrux). 

Ter mais professores dedicados a Licenciatura; pois temos poucos 
professores voltados para o ensino. (Veja). 

Sugiro colocar professores adequados às disciplinas. (Antares). 

Por mim, eu colocaria professores adequados para as disciplinas. (Spica). 

Tenho algumas coisas a desejar de alguns professores da licenciatura que 
não deveriam estar dando aula de licenciatura. (Pollux). 
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Outro aspecto é o modo como alguns professores se portam c/ os alunos, 
pois tratam os estudantes de forma desrespeitosa como se fossem 
“superiores”. [...] Contudo, mudaria a forma de como os professores de 
IPEC são selecionados, pois a maioria deles não tem conhecimento sobre 
educação (eles estudam ecologia – a maioria) e são colocados p/ (sic) dar 
aula. Por não terem conhecimento sobre educação, eles fazem e repetem 
velhas metodologias (fazer plano de aula e análise de livros). (Acrux). 

Acho que temos muito a melhorar no currículo do curso. O quadro pequeno 
de docentes na licenciatura, por exemplo, hoje se educa como um fator 
limitante as possibilidades de efetivação de um currículo e formação mais 
completas. (Miaplacidus). 

Analisando de forma crítica os trechos acima, podemos inferir que os nove 

licenciandos acreditam que é necessário que as disciplinas relacionadas ao campo do 

ensino de ciências, especialmente as Instrumentalizações para o Ensino/Estudo da 

ciência (IPEC), tenham professores adequados às disciplinas. Esse termo “adequado” 

se refere ao fato de que muitos educadores que atuam nesse grupo de disciplinas não 

tem conhecimento sobre educação (eles estudam ecologia – a maioria) e são colocados 

p/ (sic) dar aula. 

Diante das colocações dos discentes Miaplacidus, Acrux, Pollux, Spica, Antares, 

Veja e Gacrux, percebemos que os próprios educandos defendem que é preciso haver 

uma formação específica para a docência universitária, haja vista os formadores de 

professores são responsáveis por parte significativa do desenvolvimento profissional 

dos futuros professores de Biologia. 

Sobre esse tema levantado pelos discentes acima, atrelado às indicações de 

Vaillant (2003), podemos fazer o seguinte questionamento: como esperar que a Biologia 

possa ser aprendida de forma dinâmica e ativa, se o futuro professor nunca teve 

semelhante experiência em sala de aula como aluno do ensino superior? 

A respeito da indagação acima, acreditamos que a educação do professorado não 

pode ser restringida a uma questão meramente técnica que abarque a inserção bancária 

dos conteúdos e procedimentos do ensino. Todos os processos da formação docente 

constituem uma triagem baseada em determinados valores que representam 

historicamente uns interesses sociais e econômicos determinados. Assim, acastelamos 

ser relevante que no ensino superior os futuros educadores vivenciem atividades que 

oportunizem a construção de conceitos científicos e pedagógicos. Para que isso ocorra, é 

necessário que o formador desses professores também tenha uma formação diferenciada 

e possa colaborar para a formação de outros docentes. 
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Para melhorar no currículo do curso, como disse Miaplacidus, acreditamos que 

é essencial que o professor noviço tenha vivência com um amplo reportório de saberes 

teórico-práticos (TARDIF; LESSARD, 2007; VIANA et al., 2012; ZEICHNER, 2005), 

no qual possa recorrer para mobilizar em qualquer situação de seu futuro local de 

trabalho. Ressaltamos que esse tipo de formação requer profissionais da formação 

dotados de um corpo de saberes fundamentadores da sua práxis enquanto formadores. 

Os discentes também reconhecem que há no curso um quadro pequeno de 

docentes na licenciatura, ou seja, professores que são licenciados e/ou que atuam com 

ensino/pesquisa/extensão dentro do campo acadêmico da educação e/ou ensino de 

Biologia. Assim, as disciplinas relacionadas à Prática como Componente Curricular são 

hoje, em muitos casos, ministradas por muitos professores sem formação devida na 

área da educação, o que acaba prejudicando a formação dos futuros professores. 

Esse quadro não parece ser exclusividade da formação do curso aqui pesquisado. 

Dias (2002), também aponta que existem fragilidades no que se refere à formação do 

formador em outros cursos da UFC, apesar de que vem aumentando, gradativamente, a 

preocupação com a temática.  

Segundo a autora, a formação pedagógica dos formadores é essencial para 

facilitar o aprendizado dos educandos. Entretanto, a pesquisadora mostra que “nas 

instituições de educação superior, em geral não há um programa institucional articulado, 

com o objetivo de promover a formação continuada de seus docentes” (DIAS, 2012, p. 

148). Assim, visivelmente, basta se ter o domínio do conteúdo específico do assunto a 

ser doutrinado para que o professor esteja apto a lecionar.  

Em estudos realizados em outros países da América Latina, como Chile e 

Uruguai, Vaillant (2003, p. 22) também aponta para um resultado semelhante. Segundo 

a investigadora, o “formador é um mediador entre os conhecimentos e as pessoas que 

devem adquiri-los”. Analisando a situação nesses países, instala-se hoje na formação de 

formadores a mesma discussão existente em torno da necessidade de “formar docentes 

que conheçam os conteúdos das matérias acadêmicas que ensinam, mas que também 

tenham suficiente conhecimento de pedagogia para ensinar os estudantes a aprender”. 

(Ibid., p. 27). Contudo, a autora destaca que a região ainda é bastante escassa com 

relação ao número de programas de formação para os formadores, sendo que a maioria 

dos cursos e atividades voltadas para esse público são ações, geralmente, pontuais e 

desarticuladas.  



211 
 

Considerando essas reflexões, no presente estudo de caso é relevante 

lembrarmos que nas Instrumentalizações, há um professor coordenador de disciplina, 

que tem o papel de organizar e articular a participação dos professores convidados. 

Esses últimos são docentes que ministram disciplinas do Núcleo Comum e são atraídos 

a algumas aulas da IPEC e desenvolvem atividades para instrumentalizar o conteúdo de 

sua área, objetivando colaborar com a transposição do conteúdo específico para o 

ensino fundamental e médio. 

Além dos alunos, uma professora do curso também indicou a necessidade de se 

ter mais professores que sejam formados no campo da educação/ensino e que atuem 

efetivamente nessa área. Essa docente escreveu em seu questionário que conjectura que 

ainda precisamos de mais professores especializados em ensino, professores que 

tiveram formação em países com bons modelos de ensino e uma análise melhor sobre o 

tempo a dedicar ao treinamento (Gérbera). Para a educadora, é imperativo que no curso 

de Licenciatura se tenham mais professores especializados em ensino, de preferência 

aqueles formados em locais reconhecidamente com destaque no campo.  

Certamente, os discentes e a docente que criticaram as disciplinas de 

Instrumentalização ministradas por muitos professores sem formação devida na área da 

educação se referiram a necessidade de se ter professores que operem no supradito 

campo, através da pesquisa/ensino/extensão. Implicitamente as escritas contidas no 

questionário, notamos que não se trata de defender o mercado de atuação de 

profissionais dessa área, e sim de se valorizar aqueles que tentam fazer algo progressista 

dentro do ensino de ciências. Como apontam vários autores, sem a devida valorização 

profissional, não pode haver melhoria na qualidade da educação pública (ANDRÉ et al., 

1999; ANDRÉ, 2010; ARCE, 2001; ARROYO, 2000; BODIÃO; FORMOSINHO, 

2010; CONTRERAS, 2002; PASSOS, 2007; SAVIANI, 2007). 

Segundo nossa análise, os atores/autores dos currículos do curso acreditam que a 

presença de biólogos especialistas em ensino/educação poderia evitar a repetição das 

“velhas metodologias”, isto é, de um ensino voltado para aspectos tradicionais da 

prática docente.  

Assim, é preciso, na verdade, existir uma formação de formadores que 

contemplasse aspectos pedagógicos e didáticos mais progressistas poderia anteparar a 

educação bancária (FREIRE, 2005), indo além de um mero treinamento, abrindo espaço 

para uma educação dialógica. 
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O grupo de relatantes acima – discentes dos diversos semestres e a docente 

Gérbera – acreditam que o fato de alguns professores da Licenciatura carecerem de uma 

formação pedagógica mais apropriada às disciplinas da matriz curricular implica num 

processo de desvalorização do curso de formação docente inicial. 

Seguindo nossa mandala metodológica, partimos para as entrevistas de 

explicitação. Através dessa ferramenta, tentamos compreender mais profundamente essa 

situação, bem como a percepção dos atores/autores dos currículos sobre o papel e a 

atuação dos professores formadores. 

Dentre as entrevistas, destacamos o discurso de uma aluna do oitavo semestre do 

curso, no qual critica as IPEC. Segundo ela, nas Instrumentalizações ocorreram 

mudanças atuais, onde coloca um professor na sala sem ele nem saber o que tem que 

fazer (Ametista), numa referência a maneira como os professores convidados que tem 

um espaço de participação nessas disciplinas. Para a entrevistada, tal participação não 

tem sido produtiva. Em seu discurso, a licencianda é enfática ao censurar o que ocorreu 

com essa mudança: eu achei péssimo, pois tudo o que eu passe na licenciatura até 

agora foi excelente, agora, eu não se como os alunos atuais estão sofrendo. 

Indo ao encontro das propostas de seus colegas, “Ametista” propõe como 

solução para o problema a contratação de um quadro docente voltado para a área. Com 

suas palavras, ela afirma que deveria ter aqui era ter mais professores da parte de 

licenciatura para assumir essas disciplinas, os estágios e as IPEC, e não preencher 

esse tempo com professores de outras áreas. A aluna declara que o espaço dedicado ao 

ensino de Biologia é pra ser uma coisa nossa, da licenciatura.  

Diante desse discurso e da escrita contida nos questionários, inferimos que há 

uma crítica por parte dos atuais atores/autores do currículo com relação à atuação dos 

professores “bacharéis” - aqueles não dedicados a ensino/pesquisa/extensão na área da 

educação ou ensino - que ministram aula na área de ensino de ciências/Biologia da 

Licenciatura. As censuras são mais veementes no que diz respeito às disciplinas que 

compõem a Prática como componente curricular. 

Percebendo o teor das críticas com relação à atuação dos formadores “bacharéis” 

que atuam nas disciplinas específicas da formação docente na Licenciatura, como no 

caso das IPEC, decidimos entrevistar um servidor lotado na coordenação. Nessa 

entrevista, solicitamos que o mencionado explicitasse as mudanças que estavam 

ocorrendo nas Instrumentalizações, motivo de descontentamento dos estudantes. 
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Atendendo nossa solicitação, Gerânio explicou o que ocorreu com aquele grupo 

de disciplinas da seguinte forma: 

Nas IPEC tiveram mudanças dos professores que ministram as disciplinas. 
Eu acho que deveria até haver uma avaliação por parte da coordenação, 
sobre os efeitos dessa mudança. Por que antes essas disciplinas eram 
ministradas por professores do setor de ensino do Departamento [de 
Biologia]. E, até a algum tempo, nós tínhamos dois professores efetivos e 
um substituto para trabalhar com as disciplinas que são exclusivas da 
licenciatura. Houve uma mudança para toda a universidade. Antigamente, 
os estágios eram considerados disciplinas, então o professor recebia uma 
carga horária daquela disciplina, que era distribuída entre a sala de aula 
aqui na universidade e a sala de aula na escola, para o acompanhamento 
dos estagiários. Eu não sei por que, mas houve uma mudança que foi que 
esses componentes curriculares deixaram de ser consideradas disciplinas e 
passaram a ser considerados como atividade. E isso implicou numa 
redistribuição a carga horária dos professores, e houve uma diminuição da 
carga horária vinculada ao setor de ensino. E isso fez com que os 
professores desse setor não pudessem manter o substituto, nem de 
transforar essa vaga de substituto em efetivo. E tivemos que alocar a carga 
horária de outros professores que passaram a ministrar também parte da 
sua carga nas disciplinas IPEC. Os alunos têm reclamado constantemente 
da mudança, desde que ela ocorreu. Por que os professores que vem de 
outras experiências, que não a da vivência em sala de aula no ensino 
básico, tem uma forma de trabalhar que não ajuda muito os alunos da 
licenciatura a desenvolver suas atividades nos estágios e na IPEC. Pois a 
forma que se dá aula na universidade é diferente de dar uma aula para 
alunos da educação básica. Ai, não há essa perspectiva de como trabalhar 
a instrumentalização desse conhecimento biológico em sala de aula. Pelo 
menos, é a reclamação que eu tenho ouvido dos alunos de forma geral. [...] 
(Gerânio).  

Na fala acima, Gerânio identificou na redução da carga horária dos professores 

que ministram disciplinas de estágio a inviabilidade de se ter mais professores 

específicos da área de educação em ciências/Biologia dentro do departamento. Devemos 

denotar que essa mudança se deu na esfera administrativa e foi fruto de escolha política 

da Reitoria. Com isso, segundo o entrevistado, foi preciso alocar a carga horária de 

outros professores (Núcleo Comum) dentro das disciplinas de Instrumentalização. 

Alguns hoje atuam inclusive como coordenadores de disciplina.  

O relatante admoesta que esses docentes que não tem uma formação educativa 

dentro do campo do ensino/educação stricto senso, não ajuda muito os alunos da 

licenciatura a desenvolver suas atividades como futuros professores.   

Diante dos discursos dos atores/autores acima - discentes professores e servidor, 

– a temática da formação dos professores formadores verdadeiramente parece ser um 

tema relevante para o grupo analisado no estudo de caso. Trazendo a famosa frase dos 
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fundadores do materialismo histórico e dialético, “o educador tem de ser educado” 

(MARX; ENGELS, 2009, p. 538). 

Aproveitando a deixa, achamos interessante indagar: Mas quem educará o 

educador?  

Presentemente, a formação dos professores das instituições de ensino superior 

fica a cargo dos cursos de Pós-Graduação, como Mestrados e Doutorados. No entanto, 

como apontaram Dias e Veiga (2011), no geral, esses cursos não se preocupam de 

maneira satisfatória com a formação pedagógica desses futuros profissionais, haja vista 

que o foco é a pesquisa acadêmica. Como resultado, temos docentes que, ao saírem da 

Pós-Graduação, ingressam nas faculdades e universidades e começam a lecionar em sua 

área específica, mas sem ter uma preparação para o campo didático. No caso do curso 

de Licenciatura analisado, a situação parece ser semelhante ao encontrado pelas 

pesquisadoras. 

Gerânio continuou sua explicitação relatando que os alunos vêm na coordenação 

e eu os ouço dizerem que essa mudança não foi positiva. Segundo o que nos relatou o 

servidor, a razão da discordância dos alunos com relação aos professores “bacharéis” 

que ministram parte das Instrumentalizações é porque acabou diminuindo o papel dos 

professores do setor de ensino. E isso acaba por não preencher corretamente a 

formação do biólogo docente. Assim, Gerânio é enfático ao afirmar que essa 

modificação no currículo em ação é contraproducente para a preparação para o trabalho 

dos futuros professores de Biologia. 

Entre os egressos, os pontos de vista são semelhantes aos observados acima. Por 

exemplo, uma ex-aluna elogiou as IPEC e declarou que as Instrumentalizações são 

disciplinas que elas têm uma carga teórica muito boa, são disciplinas teoricamente bem 

organizadas (Abelha). Entretanto, a entrevistada explicita que existe uma fragilidade no 

quadro docente dessas disciplinas, donde o problema principal das instrumentalizações 

que fui acompanhando foi a rotatividade dos professores que é muito alta. Essa 

rotatividade era causada pelo regime de trabalho temporário (substituto) que alguns 

docentes coordenadores das IPEC estavam submetidos. Isso não permitia que o 

professor criasse raízes no curso, o que, segundo a relatante, era um problema. 

Apesar desse problema, a egressa compara o que ocorria na “época dos 

substitutos” com o que ocorre atualmente. Em sua análise comparativa, ela declara que 

a formação dos licenciandos era mais produtiva no primeiro período. Em suas palavras a 

entrevistada afirma: por mais que houvesse rotatividade de professores antes, com os 
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substitutos você via que eram pessoas que entendiam o que tavam fazendo ali, aí agora, 

com esse remanejamento de vagas que acontece no departamento, acaba atrapalhando 

(Abelha). A relatante explica o motivo da sua crença em um presente que “acaba 

atrapalhando” a formação do futuro professor afirmando que, atualmente, tão sendo 

colocados professores lá que não são habilitados pra aquele tipo de trabalho e isso 

realmente tem prejudicado a licenciatura nos últimos dois anos, a meu ver. 

Indo ao encontro da ex-aluna acima, outro egresso declarou, de forma mais 

veemente que se pudesse, eu tirava os professores, demitia a maioria, eu deixava só os 

querem dar aula na Licenciatura. A maioria deles não tem formação, e não tem 

interesse, nem humanidade pra tratar da área de educação (Colibri). Como podemos 

notar no trecho acima, esse aluno não vê com bons olhos a atuação da maioria dos 

professores que ministram disciplinas na Licenciatura. 

Diante da preleção do egresso Colibri, ressaltamos que durante a entrevista, ele 

explicou que o trecho de sua fala “nem humanidade”, da frase acima, era uma referência 

a forma pouco polida com que alguns professores tratavam os discentes. Analisando 

esse caso, percebemos que essas características citadas pelo egresso se coligam ao que 

Freire (2005) denunciou em sua “Pedagogia do Oprimido”. Para o pensador, o 

bancarismo educacional é dominado por uma postura opressiva para com os alunos, o 

que gera a redução traumática de sua curiosidade epistêmica inerente ao ser humano. 

Nessa visão, os educandos “[...] ao receberem o mundo que neles entra, já são seres 

passivos, cabe à educação apassivá-los mais ainda e adaptá-los ao mundo. Quanto mais 

adaptados, para a concepção ‘bancária’, tanto mais ‘educados’, porque adequados ao 

mundo” (op. cit., p. 37). 

Colibri continuou sua fala dizendo que fica difícil construir um curso de 

licenciatura com professores que agem dessa forma. Como solução para a situação 

problemática, o entrevistado propôs contratar professores apenas para área de 

licenciatura, formando um novo departamento de ensino de Biologia. Para esse egresso, 

falta a esses docentes uma base teórica na parte de educação. Isso porque, disse ele, 

podem ser ótimos pesquisadores na área de botânica e zoologia, mas na área de ensino 

é outra coisa, [...] o que falta no curso são pessoas que tratem ensino como prioridade.  

Como nas disciplinas de Instrumentalização há a participação de vários 

professores que atuam no Núcleo Comum e que são convidados a ministrarem temas 

ligados as suas áreas específicas, ocorre, como disse em entrevista Rosa, sempre foi 

uma dificuldade que a gente teve em realizar esse trabalho conjunto dos professores. 
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Com relação a isso, pedimos uma explicação mais detalhada ao ex-coordenador 

do curso. Nessa entrevista o supracitado relatou que essa problemática é real. Para ele, 

Não ocorre um diálogo, porque essa proposta [interdisciplinar] ela exige 
um trabalho de equipe. E pela estrutura da universidade, da forma que ela é 
hoje, da maneira como nós docentes trabalhamos, fica difícil realizar um 
planejamento conjunto. [...] E tem as atividades [dos professores 
universitários], e olhe que não são poucas, atividades de ensino, pesquisa e 
extensão, e com uma exigência muito maior para parte de pesquisa, e não 
para o ensino. Ai, o planejamento docente fica meio que de lado, 
principalmente desse tipo de disciplina [IPEC] que exige que um grupo de 
professores trabalhe junto, mostrando as suas limitações e expondo suas 
limitações, e é difícil um professor reconhecer que tem limitação para uma 
determinada atividade. E tem outra questão: se fosso uma disciplina de 
conteúdo especifico das ciências biológicas, talvez ele [o professor] 
procurasse um aprimoramento, fosse fazer um curso de atualização, como a 
gente tem nos pós-doutorados, mas quando nós chegamos na área de 
ensino, prevalece o senso comum. (Cravo). 

Ao analisarmos o discurso de Cravo, percebemos que existe uma intenção em 

realizar um planejamento coletivo entre todos os participantes das Instrumentalizações – 

professor coordenador e demais convidados. Contudo, as atividades da docência 

universitária são caracterizadas, segundo o entrevistado, por terem uma exigência muito 

maior para parte de pesquisa, e não para o ensino. Dessa forma, o planejamento 

coletivo “fica meio que de lado”, ou seja, é quase que inexistente.  

Outro problema apontado pelo ex-coordenador é que os docentes não buscam 

fazer uma formação continuada no campo da educação, como ocorre nas áreas de 

conteúdo especifico das ciências biológicas. Assim, devido à falta de uma formação do 

formador adequada, consequentemente, na área de ensino, prevalece o senso comum. 

Essa falta de preparação para o exercício da docência universitária - a formação do 

formador - parece ser comum à encontrada por diversos autores do campo (DIAS, 2012; 

DIAS; VEIGA, 2011; PIMENTA; LIMA, 2005; PIMENTA; ANASTASIOU, 2008), 

não se restringindo apenas ao presente estudo de caso. 

Com relação à falta de interação entre os professores e a não realização de 

atividades colaborativas, uma docente, ex-coordenadora do curso, que não aceitou ter 

sua entrevista de explicitação gravada, relatou em conversa informal, anotada em nosso 

caderno de campo, que seria importante se ter alguém para articular os grupos de 

professores.  

Essa relatante informa que a situação na universidade investigada é a de 

separação dos professores em feudos acadêmicos. Ela disse que hoje, eu faço uma coisa 
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aqui no laboratório e não sei o que os outros fazem. Acho que o curso tá morrendo. 

Não porque os alunos não entram, mas acho que não está bom. A docente afirma que o 

curso está passando por dificuldades que não estão relacionadas com o número que 

ingressantes anuais nas modalidades. 

Sobre essas dificuldades, a professora esclarece que, há alguns anos atrás, em 

sua época como coordenadora, foi a última vez que tinha participação dos professores e 

dos alunos. A gente tinha um contato humano, sabe. Eu fazia uns seminários toda 

semana que lotava uma sala com alunos. Teve dois dias que tive que usar o auditório 

do Centro de Ciências porque não cabia na sala. Comparando o que ocorre atualmente 

no curso com aquela época em que foi coordenadora, a docente disse que o curso está 

ficando “esvaziado”. Ela diz que tem receio de que, daqui a pouco vamos perder os 

alunos para outras possibilidades que a vida traz, numa referência aos alunos que 

abandonam o curso, bem como aqueles que, quando depois de graduados, não 

ingressam nas pós-graduações vinculadas ao curso. 

Após essas considerações sobre as percepções de docentes e discentes sobre o 

papel dos formadores na mediação dos currículos, a seguir, iremos destacar outras 

percepções que se somam com as acima. Isso porque, muitos dos atores/autores sociais 

do curso conceberam a “prática” como algo relevante na formação dos futuros 

professores de Biologia. 

 

5.4.6. O curso está contribuindo com a parte prática 

 

Outro ponto que foi muito discutido entre o grupo que faz/fez parte dos 

processos de desenvolvimento curricular, foi a relevância da prática como ferramenta de 

formação docente. O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, segundo seus 

partícipes é um lócus que oferece essa “prática” aos licenciandos. 

Encontramos referência a essa perspectiva, por exemplo, nos questionários 

respondidos pelos discentes. Um deles, estudante do quarto semestre escreveu que o 

curso está contribuindo com a parte prática, ao qual eu exponho o que eu aprendi na 

teoria, e isso é importante em um curso de licenciatura (Veja).  

Vários outros de seus colegas seguem a mesma perspectiva. Abaixo, separamos 

os trechos de alguns questionários que denotam essa preocupação dos licenciandos com 

a “prática”. 
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Deveria ter mais aulas de campo nas instrumentalizações; Mais disciplinas 
pedagógicas aplicáveis; Menos disciplinas pedagógicas teóricas. (Capella). 

Ele me fornece as bases necessárias para minha formação, porque é 
através dele que terei essas bases. (Betelgeuse). 

Na aplicação em aulas práticas e de campo. Além das cadeiras 
pedagógicas e estágios. (Aldebaran). 

As cadeiras do bacharelado são um acumulo de conhecimento, necessário 
para poder ensinar. E as de licenciatura nos ajuda a passar esse 
conhecimento. (Pollux). 

Analisando os trechos dos questionários acima, inferimos que esses discentes 

concebem que é imperativo para o licenciando desenvolver ter um acumulo de 

conhecimento, necessário para poder ensinar, como escreveu Pollux. Para facilitar o 

processo seguinte, depois de acumular a teoria, se dá início a parte prática. É nesse 

pensamento que Capella sugeriu se ter no currículo menos disciplinas pedagógicas 

teóricas. 

Nessa visão, compartilhada pelos educandos acima, há uma tendência a separar 

o universo “teórico” do universo da “prática”. Esse é o modelo da racionalidade técnica 

(SCHÖN, 1995, 2000; ZEICHNER, 1995), onde os profissionais formados nessa 

perspectiva são constituídos como técnicos, que ao final de seus cursos de licenciatura, 

veem-se desprovidos de conhecimentos e de ações que lhes ajudem a dar conta da 

complexidade escolar. 

A respeito disso, resgatamos os círculos que formam nossa mandala teórica para 

criticar esse modelo formativo de forma mais veemente. A postura “aplicacionista” que 

dicotomiza a teoria e a prática, acaba por segregar essas duas formas de se perceber o 

conhecimento do mundo material. Considerando a educação e o ensino de uma forma 

materialista e dialética (FRIGOTTO, 2008; GADOTTI, 1997; MELO-NETO, 2002), 

defendemos outro de tipo de modelo formativo, um que encare a formação docente 

firmemente articulada à vivência do real e imersa na própria realidade, fundada em uma 

relação dialética entre teoria e prática, numa busca constante pela práxis reflexiva como 

forma de operacionalizar a relação entre teoria e prática (FEITOSA; LEITE, 2011, 

2012; FREIRE, 2005; GADOTTI, 1997; GIROUX, 1997; GRAMSCI, 1988; 

MÉSZÁROS, 2008). 

Indo na mesma direção de seus colegas, uma aluna do oitavo semestre do curso 

afirmou sobre o tema que: 
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Além das disciplinas biológicas, é a forma como podem ser trabalhadas 
dentro do ambiente escolar, e principalmente dentro das teorias 
educacionais. [...] O ambiente educacional necessita de profissionais 
(educadores) qualificados que saibam enfrentar a situação em que a 
educação se encontra atualmente, além do que esses profissionais precisam 
da habilidade na transmissão do conhecimento (dentro das teorias 
educacionais), e acredito que meu currículo contempla isso na minha 
formação, contribuindo a ela. (Bellatrix). 

A relatante afirmou no trecho acima que é necessário aprender as teorias 

educacionais para coloca-las em prática na escola, permitindo que o profissional 

desenvolva sua habilidade na transmissão do conhecimento, isto é, dos conteúdos 

biológicos estudados pelos licenciandos no Núcleo Comum. Seguindo esse raciocínio, 

Bellatrix acredita que o currículo tem contribuído para sua formação. 

Podemos notar nos dados contidos nos questionários dos discentes acima (Veja, 

Capella, Betelgeuse, Aldebaran, Pollux e Bellatrix) que parece existir no currículo em 

ação do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas uma certa ênfase na transmissão 

de conhecimentos. Essa perspectiva fica próxima ao que Paulo Freire (2005) chamou de 

bancarismo. Para o autor, esse tipo de educação “o educador aparece como seu 

indiscutível agente, como o seu real sujeito, cuja tarefa indeclinável é ‘encher’ os 

educandos dos conteúdos de sua narração” (op. cit., p. 35). Dito de outra forma, o 

professor executa uma série de ações descontextualizadas, nas quais os conteúdos 

curriculares são apartados do mundo concreto dos alunos, o que gera um ensino vazio 

de significado. 

Outra característica da educação bancária é a ênfase na memorização dos termos 

escolares, pois, nessa visão, “quanto mais vá ‘enchendo’ os recipientes com seus 

‘depósitos’, tanto melhor educador será” (Ibid., p. 36). Não obstante, continua Paulo 

Freire, “quanto mais se deixem docilmente ‘encher’, tanto melhores educandos serão”. 

Retomando as ferramentas da nossa mandala metodológica, percebemos que 

muitos professores também apontaram que a “prática” tem um papel fundamental na 

formação do professor. Para esse grupo, o currículo do curso gera possibilidades 

diversas para que o futuro graduado adquira essa prática, ou melhor, saberes 

profissionais que vão para além da teoria.  

Exemplificando, uma professora escreveu em seu questionário que o currículo 

contribui para a formação do licenciando permitindo o desenvolvimento na prática 
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didática e sem dúvida auxiliando na formação de um profissional com sólido 

conhecimento básico em Biologia (Crisântemo). 

Esse conhecimento básico é uma ideia que se repetiu em outros questionários, 

agora de dois professores. Em um deles estava escrito que ensina quem sabe, quem tem 

a informação e a informação é passada aos estudantes do curso é de boa qualidade 

(Dália). O próprio educador continua seu raciocínio, afirmando que o curso deve 

permitir que o licenciando obtivesse método/técnicas para o ensino precisam ser 

adaptadas por estes. O outro seguiu a mesma linha de pensamento, declarando que 

acredita que o currículo proporciona uma boa base geral de conhecimentos, sobre o 

qual o futuro professor poderá construir sua formação (Jasmim). 

Diante desses discursos dos três docentes acima, podemos inferir que existe uma 

maneira de pensar compartilhada por alguns docentes do curso, a de que o futuro 

professor de Biologia deve aprender uma boa base geral de conhecimentos, para depois 

poder transmitir esses conhecimentos aos seus futuros alunos. Assim, parece que a 

perspectiva “aplicacionista” também é dominante entre os professores, não ficando 

restrita ao pensamento dos discentes. 

Para ter mais evidências que confirmem nossa suspeita, trazemos um trecho de 

um questionário de outra docente. Essa professora escreveu que, no primeiro momento 

de curso (primeiros semestres), ela é favorável a um ensino de conteúdos básicos em 

ciências para a formação do professor, no segundo momento do curso seriam as 

atividades práticas (Orquídea). Novamente, temos um pensamento semelhante: 

primeiro a teoria e depois a prática. 

Outra professora traz uma posição que tenta avançar com relação a essa proposta 

hegemônica, escrevendo que o formador de professores também deveria se preocupar 

em destacar a importância do professor aprendiz ser capaz de descobrir, reconhecer e 

apontar os enfoques motivadores de cada conteúdo a ser coberto (Gérbera; grifo da 

relatante). Segundo essa educadora, não basta apenas o professor “saber o conteúdo”, 

haja vista que ele deve saber como motivar o aluno a aprender. Ela continuou seu 

discurso afirmando que, através da sua experiência no curso, percebeu que muitos 

estudantes de licenciatura não têm essa habilidade treinada.  

A supracitada professora tenta exemplificar seu pensamento da seguinte forma: 

Pergunto ao estudante de licenciatura se ele fosse dar uma aula sobre função 
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respiratória, qual seria o instrumento de motivação, qual enfoque do cotidiano do 

aluno ele abordaria. Contudo, segundo a relatante, no geral, os alunos não conseguem 

responder a essas indagações, haja vista que nossos estudantes são muito pouco 

treinados nesta habilidade. A educadora finalizou sua exposição, escrevendo que 

reconhece que essas habilidades se conquistam com a vivência, entretanto há sim a 

possibilidade de que a formação profissional contribua com esses saberes. 

Conforme podemos notar nos discurso dos docentes acima - Jasmim, Dália, 

Orquídea e Gérbera – existe um enfoque muito grade no campo da preparação técnica e 

dos conteúdos curriculares. De uma forma mais específica, “Gérbera” apontou como 

falha do curso, a concepção de que os discentes são muito pouco treinados em alguns 

aspectos de sua formação.  

Tal concepção de educação como um treinamento merece uma maior atenção 

nossa. Isso porque, essa visão indica a existência no curso de um entendimento de 

formação reduzida ao treinamento para o processo do trabalho, como se o educador 

passasse a ser uma mercadoria. O utilitarismo de tal modelo de educação indica a 

ligação ao atendimento das necessidades imediatas, transformando o processo de 

educação em um mero treinamento, descuidando das necessidades mais particularizadas 

dos educandos como seres humanos e futuros educadores.  

Desta feita, parece haver dentre esse grupo de professores da Licenciatura em 

Ciências Biológicas uma espécie de banalização do conceito de educação, ficado essa 

restrita a um tipo de bancarismo pedagógico (FREIRE, 2005). Esses dados colocam em 

evidência a necessidade de criticarmos a concepção desses formadores.  

Aqui, nos pronunciamos enfaticamente contrários aos tecnicismos e 

reducionismos desses profissionais que pensam e encaminham sua prática pedagógica 

como uma questão de adestramento, pois acreditamos que esse modelo não dá conta dos 

aspectos inerentes a complexidade humana. Ele não abre espaço para se pensar o ser 

humano em sua dimensão de totalidade, ou seja, numa formação omnilateral (MARX, 

2008). 

Somando-se com esse pensamento da “prática depois da teoria” durante a 

formação docente, notamos em nossa análise que grande parte dos atores/autores do 

currículo enxerga o Estágio Supervisionado como sendo um local da “prática”, a hora 

de se adquirir experiência profissional.  
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Acompanhando nossa mandala metodológica, iniciamos nossa exposição sobre o 

tema usando os resultados dos documentos e dos questionários, para depois triangular 

esses dados com as entrevistas de explicitação. 

Nos documentos que formalizam a matriz curricular do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas (UFC, 2005, 2007), encontramos a projeção de quatro disciplinas 

de Estágio Supervisionado. Essas, por sua vez, são de caráter obrigatório e estão 

divididas em dois blocos: no 5º e 6º semestres, os licencenciados desenvolvem os 

estágios supervisionados no 3º e 4º ciclos do Ensino Fundamental; no 7º e 8º semestres, 

os estágios se concentram nas séries de ensino médio. 

Após essa breve análise sobre o currículo formal, iremos ponderar o que 

disseram discentes e docentes nos questionários, visando compreender o que ocorre no 

currículo em ação, a partir das percepções dos graduandos e mestres. 

Entre os discentes, vários relataram que concebem os estágios como momento 

impar para a formação do futuro professor. Vejamos o discurso de dois deles, a seguir:  

As disciplinas de estágio supervisionado são de extrema importância, pois 
mostra aos alunos a realidade das escolas da rede pública. [...] Em relação 
às disciplinas de estágio supervisionados e de IPEC, há um grande 
contribuição para minha formação, porém há outros disciplinas que não 
considera muito importantes. (Antares). 

No que concerne a licenciatura, percebo que os estágios na escola são 
indispensáveis para formar o futuro professor de maneira consciente, onde 
podemos ver e entender a dinâmica de uma escola. [...] Como mencionado 
acima os estágios supervisionado na escola dão a formação necessária 
para o futuro do professor, pois mostra a realidade de uma escola, os 
desafios enfrentados pelo professor em sala de aula e como lidar com elas. 
(Mimosa). 

Nos dois trechos acima, temos a percepção de que os estágios supervisionados 

são componentes curriculares de fundamental importância para a formação do futuro 

professor de Biologia, pois esse é espaço/tempo para se conhecer a realidade de uma 

escola. 

A constatação do material contido nessas falas nos permite afirmar que os 

respondentes acreditam que as contradições presentes no cotidiano escolar são 

fundamentais para a aprendizagem da docência. Entretanto, para que se solidifique a 

transição da concepção das atividades assistidas enquanto licenciandos durante a 

graduação para a docência como educadores formados em Ciências Biológicas é preciso 
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o esforço articulado de todas as disciplinas do currículo acadêmico (BEJARANO; 

CARVALHO, 2003; PIMENTA, 2006; PIMENTA; LIMA, 2009). 

Seguindo nosso percurso, guiados pela mandala metodológica, recorremos às 

entrevistas de explicitação com alguns licenciandos.  Nelas, alguns deles relataram suas 

percepções sobre o estágio supervisionado. Por exemplo, um aluno do sexto semestre 

disse que nos estágios é que a coisa pega (Diamante). Ele tenta explicitar o sentido 

dessa sua frase relatando que esse é o momento de conhecer de forma mais profunda a 

realidade escolar, período que causa mais apreensão nos estagiários.  

A respeito de suas experiências na disciplina de Estágio Supervisionado no 

Ensino Fundamental I, ele disse que acredita que você pra construir um profissional do 

futuro, pra você melhorar a educação você tem que fazer uma luta muito grande, numa 

referência as dificuldades que encontrou na escola onde ele estagiou. O entrevistado 

termina sua explicitação, argumentando que pra você ser professor tem que ser muito 

forte, isto é, precisa superar vários desafios para seguir essa profissão. 

Outro licenciando, este do oitavo semestre, se referiu aos estágios dizendo que 

foram coisas bem diferentes do resto do curso (Citrino). Ao ser indagado sobre o 

significado da expressão anterior, ele relatou: Eu acho que os estágios foram bons. O 

estágio I e o II foi com regência, onde eu tive que substituir o professor nos meus dias 

de regência. Foi legal, foi bem interessante. E os estágios III e IV foram com projetos 

que a gente fazia dentro da escola. Assim, esse aluno parece acreditar na potencialidade 

formativa presente nas práticas curriculares que ele desenvolveu no estágio 

supervisionado. Continuando sua explicitação, o jovem disse que essas experiências nos 

estágios foram produtivas, pois é no estágio que você vê como é um diário de aula, 

como preenche a chamada dos alunos, registrar o conteúdo que você deu, colocar a 

nota, isso é legal do estagiário fazer. Nota-se no discurso do Citrino que ele acredita 

que é na escola que o futuro professor tem a possibilidade de conhecer o cotidiano do 

futuro local de trabalho. 

Sobre os estágios, uma aluna do sétimo período declarou que eles foram 

maravilhosos, eu amei essa experiência, principalmente o primeiro, que era no ensino 

Fundamental I, porque eu gosto mais de criança (Ametista). Citando a sua afinidade 

pessoal/profissional por educar jovens de pouca idade, a licencianda disse que quanto 

mais menorzinha melhor pra mim. Aqui, podemos inferir que existem entre os 
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estagiários vários graus de preferência e de afinidade por setores determinados da 

profissão docente.  

Essa visão está de acordo com os dados levantados por Tardif e Lessard (2007), 

os quais mostram que um curso de formação de professores, como o investigado aqui, 

traz consigo uma complexidade de sujeitos que interagem com o campo de trabalho de 

forma diversa. Relembrando nossa mandala teórica, dialeticamente, temos uma unidade 

na diversidade - presenciamos o saber de seres singulares (Diamante, Citrino e 

Ametista) em meio ao ambiente social universitário/escolar (GADOTTI, 1997; LESSA; 

TONET, 2008; VIANA et al., 2012). 

Além desse ponto ter sido encontrado nas entrevistas com os alunos, entre os 

egressos, o estágio supervisionado também foi objeto de discussão. Para um dos 

entrevistados, existia uma atmosfera de tensão entre os formados na primeira turma a 

ingressar na sistemática curricular de 2006. Ele relata que, no quinto período do curso, 

veio o estágio supervisionado, o tão temido estágio, que a gente tinha que entrar na 

escola pela primeira vez e a gente ficava muito nervoso (Beija-Flor). Esse estado 

coletivo de nervosismo, segundo o relatante, era gerado porque esse grupo de estudantes 

ficava com dois anos de aula teórica, sentado com os professores, e agora a gente vai 

lá, aplicar isso, e ver como é que é isso mesmo.  

A respeito de suas percepções sobre as práticas curriculares que encontrou 

nessas disciplinas, “Beija-Flor” declarou que foi bem legal, bem agradável, e acho que 

foi essa experiência que me marcou: a partir daquele momento, realmente, eu comecei 

a tomar gosto [pelo ensino]. O graduado disse que os estágios foram determinantes para 

ele seguir na carreira docente, pois após esse período, e informou que tomou a seguinte 

decisão: acabou que eu optei mesmo pela licenciatura, e não me arrependo. 

Indo ao encontro da visão desse egresso, outra ex-aluna do curso afirmou que, 

após a vivência nos estágios, sua percepção sobre a própria educação mudou. Em seu 

relato, ela disse: a gente tinha antes [do estágio] uma mentalidade de que a gente 

chama de educação bancaria, só depositando o conhecimento e nada mais (Borboleta). 

Contudo, essa visão bancarista se alterou, pois viu na Licenciatura, pelo menos nos 

estágios e instrumentalização, que o aluno também é agente de sua formação 

educacional, [...] ele também é dono da própria caminhada. Diante desse discurso, 

temos que as contribuições formativas do currículo em ação das IPEC e Estágios 

Supervisionados, geraram na Borboleta uma perspectiva não mais bancarista, e sim 

libertadora (FREIRE, 2005). 
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Em consonância com seus colegas, outro graduado afirmou que no estágio, 

passou a ver como é a situação real (Colibri). Ele, diferentemente de seus colegas, 

afirmou que gostou muito que era de dupla, então eu trocava muita figurinha com 

minha dupla. Aqui, percebemos que os laços de companheirismo e de cooperação foram 

importantes para esse licenciado em seu período de estágio.  

Também, foi no estágio que esse egresso decidiu pesquisar mais profundamente 

a realidade escolar, usando o estágio como momento de pesquisa e de crítica, que 

culminou com a publicação de seu trabalho monográfico. Em suas palavras: eu fui 

conhecendo a situação real de ensino e que eu fui tendo ideias pra montar a minha 

monografia (Colibri). 

Além dos discentes, os docentes do curso também concebem o estágio como 

momento primordial do aprendizado dos futuros licenciados. Abaixo, trazemos 

fragmentos das respostas encontradas nos questionários que se relacionam ao tema: 

O aluno da modalidade Licenciatura já entra em contato com as escolas no 
terceiro semestre. Essa mudança no currículo do curso de Ciências 
Biológicas foi importante para a formação dos futuros professores, no 
currículo antigo o aluno só ai para as escolas no último ano. (Tulipa). 

Acredito que sejam as disciplinas de pratica de ensino, onde os alunos tem 
uma oportunidade de ter um treinamento em sala de aula, da atividade 
docente. (Jasmim). 

Acho importante as práticas de ensino nas disciplinas de Estágio 
Supervisionado, onde o aluno já tem definido o seu espaço de ação docente, 
possibilitando sua inserção ainda como graduando no local de trabalho. 
[...] Na definição do perfil definido nas disciplinas mencionadas, onde os 
alunos vão se apropriando das questões relativas à transposição didática e 
de questionamentos referentes ao desejo de ser um profissional do ensino. 
(Cravo). 

O currículo fornece o arcabouço teórico e prático básico para o exercício 
profissional. É através dessas experiências que se entra em contato com a 
atividade profissional ou algo próximo a isso. [...] Percebi que o fato de 
estarmos trabalhando com uma equipe de professores tem melhorado a 
qualidade das simulações de aulas dos estudantes. Quero dizer, que o 
currículo deve se preocupar mais com essa etapa final que é o treinamento 
dos estudantes. Percebo que eles já têm muita informação de teorias 
pedagógicas, falta mais pô-las em prática. (Gérbera). 

É explícito nas quatro falas acima que esses docentes percebem a relevância do 

estágio supervisionado para a formação dos licenciandos. Contudo, eles divergem na 

abordagem em relação ao estágio. Por exemplo, Tulipa disse que é relevante que no 

atual currículo o aluno da modalidade Licenciatura já entra em contato com as escolas 
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no terceiro semestre. Já Gérbera acredita que os estágios devem aparecer nos 

derradeiros períodos do curso, na etapa final que é o treinamento dos estudantes. 

Diante desses resultados, trazemos para discussão dos elementos da nossa 

mandala teórica (Capítulo 3). Concebemos que o estágio deve desenvolver os saberes 

do contexto e de experiência dos futuros professores (FEITOSA; LEITE, 2012; LIMA, 

2008; PIMENTA; LIMA, 2009; TARDIF; LESSARD, 2007). 

Acreditamos que uma atividade educativa de fato não se resume a simples 

explanação de conteúdos, da mesma forma que o currículo não pode se resumir a um rol 

de disciplinas justapostas. Isso porque essa visão acaba por gerar uma formação de 

professores demasiadamente fragmentada, que separa o “saber” do “fazer”. 

Uma possível solução é encarar o estágio supervisionado, a ser exercido 

prioritariamente nas escolas de educação básica, como o lócus inicial da práxis dos 

futuros professores (PIMENTA; ANASTASIOU, 2008; PIMENTA; LIMA, 2006). A 

práxis é uma forma de atividade específica, distinta de outras com as quais pode estar 

intimamente vinculada, pois transporta a indissociabilidade entre teoria e prática 

(GRAMSCI, 1988; MARX; ENGELS, 1992; VÁZQUEZ, 2007). 

Nessa perspectiva, ao se usar a teoria é possível ampliar as discussões geradas 

em sala de aula, e fazer com que os estudantes reflitam sobre o que estaria acontecendo 

no estágio supervisionado. Assim, o estágio pode servir também como uma atividade 

instrumentalizadora da práxis docente. Com isso, o currículo poderia se desenvolver de 

modo a efetivar uma aproximação entre o trabalho dos futuros professores (o exercício 

da docência) e a teoria vista na universidade. Nessa perspectiva, no estágio não mais 

haveria separação entre teoria e prática, pois elas estariam unidas pela práxis, vista 

como o ponto categórico para a emancipação humana, a transformação da escola e da 

sociedade (GRAMSCI, 1988). 

Na outra ferramenta de pesquisa que adotamos em nossa mandala metodológica 

– as entrevistas – percebemos que alguns professores também comentaram sobre a 

organização e as potencialidades dos estágios.  

Sobre a organização dos mesmos, a docente Tulipa declarou que eles são quatro, 

o estágio no ensino fundamental I, o estágio no ensino fundamental II. Além desses, a 

declarante afirmou que tem o estágio no ensino médio I e o estágio no ensino médio II, 
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ESEM I e ESEM II (Tulipa). Assim sendo, a entrevistada confirma que o currículo em 

ação se adequa ao que está proposto no PPC do curso (UFC, 2005, 2007). 

A respeito das vivências nas disciplinas de estágio, a professora Rosa concebe as 

práticas curriculares que acontecem nos estágios como sendo bem interessante. 

Outrossim, aludida professora indica que o momento do estágio é uma hora de 

modificação das concepções dos licenciandos. Segundo suas palavras: 

ai eu acho que já colocou uma sementinha, vamos dizer assim. Porque 
antes [...] o estágio acabava se configurando, não é um período de 
regência, a gente tem que dá aula, ai depois fazer o relatório, então vamos 
tentar olhar dessa forma e ai eu acho que eles já dizem, ‘ah então eu vou 
encarar o estágio como momento de entender essa realidade que tá ai’, não 
só ir lá e dá uma aula. (Rosa). 

Para Rosa, como fica explícito acima, os estudantes passam a ver as atividades 

de estágio não apenas como algo burocrático – a gente tem que dá aula, ai depois fazer 

o relatório – e sim como algo que permite ao graduando entender essa realidade. Essa 

vivência apontada por Rosa, seguida das modificações em seus alunos durante as 

atividades de estágio, vão ao encontro dos discursos dos egressos Beija-Flor e Colibri, 

que sinalizaram a mesma possibilidade.  

Trazendo para a discussão os princípios expostos pelos fundadores do 

materialismo histórico e dialético, “é na prática que o homem tem de provar a verdade” 

(MARX; ENGELS, 2009, p. 533). Essa declaração dos autores indica que são os 

homens que transformam as circunstâncias e, portanto, é essencial primeiro mudar os 

sujeitos e sua consciência para somente depois mudar as circunstâncias. 

Abstraindo essa perspectiva para o contexto da presente pesquisa, acreditamos 

que o estágio é um espaço/tempo privilegiado para os licenciandos aprofundarem suas 

impressões sobre a escola e, como consequência, terem oportunidade de alterar suas 

consciências. Assim, será possível mudar as circunstâncias da realidade escolar 

concreta. 

Com esse pensamento, estamos indo ao encontro das ideias de Pimenta e Lima 

(2009), ao postularem que o estágio supervisionado é um dos momentos mais 

importantes da formação do futuro professor. Isso porque ele traz oportunidades para os 

estagiários entenderem a prática, entendida como ação institucionalizada, e refletirem 

sobre ela buscando uma práxis (união entre ação-reflexão crítica).  

Assim, tendo como base essa proposta, defendemos que práxis não é 

“aplicacionismo”, isto é, não se trata de aplicar uma teórica na prática. Esse termo 
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denota uma filosofia radical, que não pode se restringir apenas ao pensamento, mas 

transcende, ao mesmo tempo, como um novo pensamento metafilosófico e como um 

processo de transformação revolucionária sobre a realidade. Nesse sentido, o estágio 

pode servir como lócus de preparação para a práxis. 

Não somente os estágios supervisionados e as IPEC que foram citadas pelos 

atores/autores sociais do curso como relevantes para a formação do licenciando, mas 

também as aulas que ocorrem fora do espaço escolar tradicional, que são chamadas 

popularmente pelos relatantes de “aulas de campo”. E é sobre essas últimas que iremos 

nos reportar no tópico seguinte. 

 

5.4.7. Outras atividades de caráter não-disciplinar: as aulas de campo 

 
Dando continuidade a explanação sobre os resultados, chegamos ao momento de 

discorrer sobre as aulas de campo e de laboratório, as quais são vistas como um aspecto 

importante dos currículos, incluindo aquele que é objeto de nossa investigação - o 

currículo em ação. 

Seguindo nossa mandala metodológica, iniciamos nossa explicação ressaltando 

os pontos do tema contidos no documento formal, o PPC do curso pesquisado. Nele, 

encontramos uma frase que é esclarecedora a respeito do tema. A frase é a seguinte: 

“Todas as disciplinas do Curso serão divididas em atividades teóricas e práticas. As 

práticas poderão ser realizadas em laboratórios e/ou aulas de campo” (UFC, 2005, p. 

28). 

Diante desse esclarecimento, podemos inferir que, implicitamente, os 

legisladores do PPC em questão conceberam como relevante para a formação do 

biólogo professor, a existência de atividades práticas (não-teóricas). Essas estratégias 

metodológicas são o que Krasilchik (2005) chama de excursão (aula de campo) e 

atividades demonstrativas e/ou práticas (aulas de laboratório). 

Após essas considerações iniciais, buscamos nos questionários outras fontes de 

dados a respeito do ponto analisado. Entre os alunos que responderam o formulário, 

vários relataram que essas “aulas práticas” foram importantes em sua formação. 

Exemplificando, um aluno do quarto semestre escreveu que seria bom ter mais 

aulas de campo nas instrumentalizações (Capella).  

Outros três discentes, do semestre subsequente, também relataram que os 

currículos da formação docente no curso contribuem de maneira positiva para os futuros 
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professores. Um deles descreveu que o currículo atua na aplicação em aulas práticas e 

de campo (Aldebaran). Outro relatou que acredita que as aulas práticas são 

imprescindíveis para a formação do biólogo, pois é nelas que temos contato com o que 

podemos trabalhar ao nos formar, principalmente aulas de campo (Mimosa). Não 

obstante, o terceiro argumentou que é fundamental a existência de aulas práticas e 

viagem de campo, uma vez que com estas modalidades, pode-se ver as aulas na prática, 

elas se transformam em algo palpável (Deneb). 

Usando agora outra ferramenta como fonte de resultados, durante uma entrevista 

de explicitação, uma aluna do oitavo período da Licenciatura relatou que, durante a sua 

formação  

Teve várias aulas de campo. Por exemplo, na [IPEC] I, na minha época 
foram várias disciplinas [na mesma aula], que é ecologia junto com a 
Instrumentalização I, são vários disciplinas juntos, e na minha época a 
viagem foi pra Ubajara. Nós fomos essa viagem, então marcou também por 
isso, por ter tido essa viagem, isso é uma coisa mais prática. (Safira). 

Em um discurso uníssono com o que encontramos nos questionários de Capella, 

Aldebaran, Mimosa e Deneb, a discente acima acredita que as “aulas de campo” (não-

teóricas) permitem que o licenciando aprenda uma coisa mais prática. Isso, por sua vez, 

é visto como algo indispensável na formação do graduando.  

Outro ponto digno de nota que encontramos no discurso de Safira é a perspectiva 

de que as “aulas de campo” permitem o exercício de uma ação não-disciplinar, ou seja, 

de uma prática institucionalizada que permite o diálogo entre as disciplinas – no caso, 

entre a Ecologia e a Instrumentalização.  

Essa possibilidade de ação não-disciplinar pode ter uma caráter de junção de 

várias disciplinas numa mesma atividade, porém sem que haja diálogo entre as partes 

para resolver um problema comum. Nesse caso, temos algo multidisciplinar. Vale 

ressaltar que muitas vezes os discentes e docentes do curso se referem a essa 

multidisciplinaridade usando o termo “interdisciplinar”.  

Tal confusão terminológica não parece ser característica exclusiva do 

mencionado curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, haja vista que alguns autores 

também mostram que os sujeitos de outras instituições educativas também parecem 

confundir os vocábulos em questão (ENCARNAÇÃO, 2008; FAZENDA, 2008a; 

GATTÁS; FUREGAT, 2007; LAVAQUI; BATISTA 2007).   

Mesmo reconhecendo que o termo “interdisciplinaridade” constitui-se um 

conceito polivalente, seja em relação ao campo de sua emergência de sentido, seja 
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quanto às aplicações práticas de suas apostas, recorremos a nossa mandala teórica 

(Capítulo 3) para esclarecer o que estamos chamando de interdisciplinaridade. Essa 

palavra nos indica a algo que pressupõe uma práxis a ser adotada diante dos desafios do 

conhecimento e da transformação social emancipatória. 

Retomando alguns discursos que encontramos nos questionários, alguns 

partícipes das Ciências Biológicas indicam que as aulas de campo funcionam como 

trampolim que permite dar saltos para “além das disciplinas”. 

Sírius declarou que participou de uma atividade “interdisciplinar” (sentido de 

multidisciplinar) durante uma atividade de campo onde estavam envolvidas duas áreas 

das ciências biológicas que foram: Espermatófitas e Invertebrados I. Um aluno do 

oitavo semestre relatou que sua experiência “interdisciplinar” no curso ocorreu durante 

as viagens de campo que envolviam tanto aspectos geomorfológicos quanto biológicos 

(paleontologia), que estavam diretamente ligados (Bellatrix). 

Outro discente do semestre semelhante afirmou que também teve uma 

experiência semelhante através de algumas viagens de campo nas disciplinas do curso 

têm como proposta trabalhar as várias áreas do estudo da Biologia de forma unificada 

na prática (Gacrux).  

Diferentemente dos seus colegas anteriores, esse aluno parece ser mais crítico 

com relação à “interdisciplinaridade”. Isso porque, apesar dessa proposta 

“interdisciplinar”, escreveu o relatante, na maioria das vezes, o que se observa é que 

cada professor trabalha com sua área específica em momentos separados, não há uma 

preocupação em estabelecer um contínuo entre as áreas trabalhadas (Gacrux). Assim, 

deduzimos que ele acredita que essa “aula de campo” não proporcionou uma ação 

“interdisciplinar” na plenitude de seu termo, já que não há uma preocupação em 

estabelecer um contínuo entre as áreas trabalhadas. 

Diante dessas constatações, temos novas evidências de que a ideia de um 

trabalho que vá “além das disciplinas” no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

se conecta ao que chamamos de “interdisciplinaridade interna” (ver item 5.4.2.). Essa 

visão se caracteriza por uma crença de que uma relação entre as subáreas da Biologia, 

como destacado por “Sírius”, que apontou em seu questionário que participou de uma 

ação interdisciplinar com as áreas de botânica e zoologia (Espermatófitas e 

Invertebrados I). No entanto, não encontramos suporte na literatura acadêmica para 

apoiar essa concepção de “interdisciplinaridade interna” (MORAES, 2005; SIQUEIRA, 

2001; THIESEN, 2008; TRINDADE, 2008). 
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Os supracitados pensadores destacam que uma simples aglomeração de 

profissionais em torno de um assunto, não significa necessariamente, 

interdisciplinaridade. Isso porque muitas vezes eles se entrincheirem nas suas 

especialidades, compartilhando seus conhecimentos apenas no interior de um círculo 

próximo e restrito, mas sem uma maior articulação entre si. Indo de encontro a essa 

visão, Moraes (2005, p. 39) indica que diante do “estudo de temas comuns, estabelece-

se um diálogo entre disciplinas, embora sempre considerando a especificidade de cada 

área, com seu saber acumulado que deriva do olhar especializado”. 

Entre os professores que aceitaram responder ao nosso formulário de pesquisa, 

dois relataram que realizam atividades de caráter interdisciplinar, usando a metodologia 

de “aulas de campo”. Um professor que atua no Núcleo Comum relatou que ministra a 

disciplina de Diversidade Biológica junto com outra professora, onde desenvolvemos 

aulas de campo junto com a disciplina ecologia dos ecossistemas, com atividades 

comuns às duas disciplinas (Jasmim). 

Outra educadora, também segue a mesma linha de pensamento de seu colega ao 

afirmar que atua interdisciplinarmente na disciplina IPEC I. Nessa disciplina,  

foi realizada uma viagem, com planejamento prévio com os demais 
professores das disciplinas daquele semestre. A viagem percorreu todo o 
estado do Ceará, onde fizeram observações, identificando atividades que 
poderiam ser realizadas como futuros profissionais. Cada professor que 
participou da viagem forneceu explicações sobre a sua área e foi 
integrando com suas disciplinas. (Rosa). 

Segundo o relato da professora acima, apreendemos que nessa “aula de campo” 

aconteceu também um com planejamento prévio com os demais professores das 

disciplinas daquele semestre. Nessa atividade, cada mestre representante de uma área 

disciplinar explanou suas percepções sobre o ambiente, e, de acordo com o exposto pelo 

entrevistado, o grupo e foi integrando com suas disciplinas em uma única ação coletiva. 

Assim, inferimos que essa atividade se aproxima mais do que estamos definindo como 

uma práxis interdisciplinar, pois tem a interação/ação entre os diferentes ramos do saber 

em torno de um problema. 

Dando continuidade circular a nossa mandala metodológica, trazemos os 

discursos de dois professores que, durante as entrevistas, também comentaram a 

respeito das atividades envolvendo as aulas não-teóricas.  

Quando solicitado para explicitar sua posição a respeito desse tema, o ex-

coordenador Cravo trouxe um dado interessante para nossa discursão. Segundo ele, da 

mesma forma que a imposição de uma nova legislação curricular foi o ponto de partida 
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para a reformulação curricular no curso, também o foi para se (re)pensar o uso de ações 

interdisciplinares na formação do futuro professor de Biologia. Em suas palavras:  

Essa viagem é uma forma de contemplar a interdisciplinaridade porque, a 
partir do momento em que o MEC colocou as diretrizes dos cursos de 
formação de professores, portanto da Licenciatura em Ciências Biológicas, 
coloca que deve haver uma integração entre as disciplinas e atividades, 
mostrando que eles [os alunos] têm que ter uma vivência no seu futuro 
espaço, onde eles vão desempenhar o trabalho enquanto profissionais. 
(Cravo). 

O entrevistado continuou, afirmando que esse grupo de atividades na forma de 

“aula de campo” seria uma forma de comtemplar essa integração, entre as disciplinas e 

fazer os alunos aprenderem a se portar no campo, a coletarem informações lá, 

iniciarem o processo de observação, ver os recursos, fazer anotação, etc. Assim, após 

retornarem da excursão, os alunos, disse o educador, trabalhariam em sala de aula, 

para cada disciplina, estudariam as atividades inerentes a cada disciplina. 

Indo ao encontro das colocações de Cravo, o professor Crisântemo, que é o atual 

coordenador do curso, também comentou sobre esse tipo de atividade. O relatante 

pronunciou que as aulas de campo ocorrem em vários momentos dentro do curso. Por 

exemplo, tem as aulas de campo no primeiro semestre, que a gente faz na disciplina 

diversidade biológica, que a gente faz junto com o professor de Ecologia (Crisântemo). 

Tendo participado de tais ações, ele descreveu como se desenvolvem essas ações 

curriculares. Segundo o referido professor, o grupo de docentes dessas disciplinas vão 

na mesma viagem, faz atividades em comum também e trabalham juntos. Nesse caso, 

continua o educador, é bom que eles [discentes] conheçam esse outro lado, que é o 

trabalho de campo. Eu acho que tem outras questões envolvidas, até para 

enriquecimento pessoal, e não só profissional. 

Diante da fala acima, percebemos que Crisântemo acredita que as excursões são 

instrumentos formativos importantes, porquanto, além de servirem como ferramenta que 

propulsiona a integração entre as disciplinas, também pode contribuir para o 

desenvolvimento pessoal/profissional dos futuros biólogos. A percepção desse educado 

sobre a metodologia das excursões também é defendida na literatura por vários autores 

(ASTOLFI; DELEVAY, 2006; KRASILCHIK, 2005; SELLES; FERREIRA, 2004; 

WORTMANN, 2003) que indicam que o conhecimento sobre ambiente é momento 

capaz de efetivar uma mudança nas concepções dos educandos envolvidos, a partir de 

vários níveis: emocional, social, cultural, afetivo, racional, corporal, entre outros. 
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Ao longo do atual capítulo, discorremos sobre os resultados e as discussões em 

torno do presente estudo de caso, analisando o histórico de criação do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológica da UFC, passando pelo processo de modificação 

curricular que culminou com o novo Projeto Pedagógico de Curso (UFC, 2005). 

Também, adentramos nos aspectos das percepções dos atores/autores do curso sobre o 

seu currículo. 

Diante disso, a seguir, passaremos para a explanação das conclusões desse 

estudo. 
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CONCLUSÕES 
 
 

Em nossa pesquisa de doutoramento analisamos as práticas curriculares, isto é, o 

currículo em ação (MOREIRA, 1997) da Licenciatura em Ciências Biológicas da UFC. 

Além disso, buscamos compreender as contribuições dessas práticas no mencionado 

currículo para a formação docente.  

Para nortear nosso caminho ao longo dessa investigação, na forma de Estudo de 

Caso (YIN, 2005), seguimos as bússolas da mandala teórica e da mandala 

metodológica. 

Diante dessa visão, iniciamos a explanação sobre nossas conclusões dialogando 

sobre as relações dialéticas que permeiam os currículos. Refletindo sobre o processo 

que culminou com as mudanças na matriz curricular do supradito curso, percebemos 

que o estopim para a mudança não se iniciou, propriamente, na universidade 

investigada, já que o pavio desta explosão de transformações começou com a 

publicação de uma nova legislação que rege a formação dos professores (BRASIL, 

2002, 2002a). Isso foi explícito nos documentos que analisamos (UFC, 2005, 2007, 

2010) e nas falas de alguns professores (Íris e Cravo). 

Esses dados que encontramos em nossa pesquisa vão ao encontro do que outros 

pesquisadores encontraram, em averiguações nas mais diversas regiões e universidades 

do país (MACEDO, 2000; NARDI, 2002; SELLES; FERREIRA, 2004; TERRAZZAN, 

2007; TERRAZZAN et al., 2012). Para esses autores, a publicação das Diretrizes para a 

formação de professores foi o ponto chave para dessas modificações. 

Retomando a perspectiva circular da mandala, encontramos que o currículo não 

é, mas sim um estar sendo, ou melhor, algo que está sofrendo seguidas modificações. 

Essas últimas foram sistematizadas no Projeto Pedagógico do Curso, publicado em 

2005 (UFC, 2005) e que começou a “sair do papel” em 2006, quando a primeira turma 

deste novo currículo ingressou no curso. De tal modo, podemos concluir que o currículo 

porta, intrínseca e extrinsecamente, o caráter mandálico do movimento dialético 

(CHEPTULIN, 1982; PRADO JR, 2002). Nossa pesquisa apreendeu um momento desse 

movimento. 

Em nossa análise, percebemos que o currículo formal porta um viés 

“bacharelesco”, haja vista que há uma grande parcela de disciplinas no Núcleo Comum 

que são comuns a ambas as modalidades (Licenciatura e Bacharelado). Essas 
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características são comuns a outras Licenciaturas da mesma área (FALCÃO-DUTRA; 

TERRAZZAN, 2012; GATTI, 2010; UNESCO, 2009; TERRAZZAN, 2007).  

Destarte, compreendemos que não é possível falar na formação docente dentre 

do campo da Biologia, se a maneira como as aulas são ministradas para os Licenciandos 

segue o mesmo padrão daquelas ofertadas aos futuros Bacharéis, haja vista que os 

docentes precisam desenvolver saberes próprios da profissão (DIAS; VEIGA, 2011; 

PIMENTA; LIMA, 2009; TARDIF; LESSARD, 2007). 

Assim, acreditamos que é necessário haver uma discussão maior sobre os 

processos de produção do currículo, sendo fundamental que se tenha espaço para a 

construção de uma identidade docente (ARROYO, 2000; CONTRERAS, 2002; 

NUÑEZ; RAMALHO, 2005; PASSOS, 2007). É preciso que o referido curso de 

formação de professor de Biologia não seja um mero apêndice do Bacharelado, pois 

somente deste modo será possível desenvolver os saberes que tornam a profissão 

docente algo único (TARDIF; LESSARD, 2007).  

Novamente, voltando os olhos para a nossa mandala teórica, fizemos um diálogo 

com os processos históricos e políticos se ligam ao currículo. Encontramos na pesquisa 

que algumas diretrizes publicadas pelo órgão federal que regulamenta a profissão do 

Biólogo (CFBIO, 2010, 2010a) estão causando um novo impacto no currículo. Essa 

legislação lança um aumento na carga horária para a formação do profissional Bacharel. 

Isso, por sua vez, parecer implicar num possível afastamento entre as modalidades. 

Como disse Crisântemo, um dos entrevistados, hoje em dia a tendência é separar essas 

careiras do Licenciado e do Bacharel em Ciências Biológicas. Tal segregação pode ser 

oportuna para gerar a edificação da identidade do perfil profissional do educador de 

Biologia. 

Ainda seguindo a perspectiva do currículo como mandala, trazemos para as 

conclusões um ponto digno de nota: as manifestações explícitas dos alunos da turma 

ingressante em 2006 contra o currículo. Diante da elevada carga horária que os alunos 

enfrentaram no primeiro semestre, esses atores/autores sociais começaram a manifestar 

suas insatisfações nas “reuniões” com a coordenação. Contudo, essas reclamações não 

surtiram efeito de imediato. Assim, foi preciso que os estudantes tomassem uma atitude 

mais ousada, em forma de protesto coletivo, que culminou com um boicote a uma 

disciplina IPEC, obrigatória para o graduando do curso. Os educandos acabaram por 

não efetuarem a matrícula na mesma, causando o esvaziamento da disciplina. 
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Essas atitudes dos discentes frente ao currículo refletem suas insatisfações e 

decepções, além de servirem como uma forma de resistência (GIROUX, 1986) frente às 

imposições dos curriculistas. Essa resistência apareceu na instituição escolar 

representando uma atitude de contestação e luta entre o grupo de alunos envolvido 

diante das determinações da carga horária do curso. 

 Incorporamos essa possibilidade girouxiana dentro da perspectiva de se encarar 

o currículo como mandala. 

Não obstante, essa mandalização do currículo permite que o currículo esteja para 

além de uma delimitação rígida de fronteiras (SACRISTÁN, 2000; SILVA, 2006, 

2007). O currículo como mandala é como convite à viagem, isto é, concebe as matrizes 

e programas como roteiros de viagem, os quais viabilizam percursos pessoais, abrindo 

espaços para a descoberta de novos mundos. 

Entre esses percursos pessoais que encontramos em nossos resultados deste 

estudo de caso, triangulados pelas diferentes ferramentas que usamos em nossa mandala 

metodológica, foi digno de nota o papel atribuído pelos discentes e docentes aos “outros 

currículos dentro do currículo”, como o Programa de Educação Tutorial (PET) e o 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Esses programas são 

financiados pelo governo federal, que distribui bolsas que contemplam vários alunos da 

modalidade da Licenciatura. 

Dentro das diversas atividades formativas que pesquisamos, o PET e PIBID têm 

se consolidado como um empreendimento curricular relevante no que diz respeito à 

formação inicial dos licenciandos. Essas iniciativas podem preencher uma lacuna 

existente na maioria dos currículos dos cursos de Licenciatura, bem como nos órgãos de 

fomento para o desenvolvimento de projetos na área de Ensino (ABC, 2008; BRASIL, 

2007; FALCAO DUTRA; TERRAZZAN, 2012).   

Em nossas entrevistas e questionários, percebemos que os atuais alunos e 

egressos do curso que participam/participaram desses programas ficaram motivados a 

continuar na modalidade Licenciatura. Isso pode ser devido ao fato de que as ações nas 

escolas de ensino básico possibilitam uma reflexão e um amadurecimento no 

planejamento e na execução das atividades. Destarte, outro fato relevante é o fato de que 

a bolsa concedida aos alunos participantes permite a manutenção destes os no curso, já 

que ele possui disciplinas nos turnos da manhã e tarde. Além disso, as diferentes 

ferramentas didáticas usadas nas práticas curriculares desses projetos, como, por 

exemplo, a utilização de oficinas e atividades experimentais, passaram a fazer parte da 
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formação dos acadêmicos, professores em formação, permitindo uma melhor 

qualificação na sua futura atuação profissional. 

Esses “outros currículos dentro do currículo” colaboraram para que os 

licenciandos conjecturassem que as dificuldades encontradas na escola pública atual não 

representam apenas problemas incompreensíveis, mas sim desafios com possibilidades 

de serem vencidos. Isso, por sua vez é importante, pois no início da carreira é onde 

encontramos um grande número de profissionais do ensino que desistem de seu ofício, 

devido às dificuldades enfrentadas pelos noviços (BEJARANO; CARVALHO, 2003; 

BODIÃO; FORMOSINHO, 2010; FEITOSA; LEITE, 2011; PIMENTA; LIMA, 2006). 

Não obstante, as atividades desenvolvidas no PET e no PIBID possibilitam uma 

interação entre universidade e escola básica. Através disso, é possível superar essa 

barreira histórica que existe entre esses dois mundos (FEITOSA; LEITE, 2012). Esses 

mundos são aparentemente são distintos, contudo, numa análise mais crítico-dialética, 

eles são um contraditório relacional, uma unidade síntese da educação formal. Portanto, 

através desses programas os licenciandos podem compreender o papel da universidade 

como colaboradora do ensino básico, bem como, podem entender o potencial formativo 

dessas vivências – através do contato direto com a escola e da relação com os 

profissionais mais experientes, o que é positivo para a formação docente (FEITOSA; 

LEITE, 2011; PIMENTA, 2006; TARDIF; LESSARD, 2007; TERRAZZAN, 2007; 

ZEICHNER, 1995). 

Retomando a dialeticidade de nossas mandalas, percebemos que a grande 

contradição contida nos programas acima descritos é que, apesar de bastante positivos 

para a formação dos licenciados, eles não permitem a participação de todos os alunos, o 

que os torna, de certa forma, excludentes. Levando em conta as nossas reflexões sobre 

os dados obtidos, sugerimos que sejam adotadas outras políticas públicas que possam 

vir ao encontro desses programas de formação inicial. Destarte, considerando que o PET 

e o PIBID foram positivamente destacados pelos atores/autores do currículo do curso 

como sendo locais de experiências exitosas, sugerimos a ampliação desses programas 

para possibilitar outros percursos formativos durante o processo de educação dos 

futuros educadores. 

Dando seguimento as nossas considerações finais, trazemos à tona outro ponto 

importante de nossas conclusões: o papel dos docentes na materialização das propostas 

curriculares. Como vimos em nossa análise dos documentos, as Leis, Diretrizes e 

Pareceres que regem a profissão docente serviram para a implementação do currículo 
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formal da Licenciatura. Porém, as propostas contidas nos documentos formais passam, 

sem sombra de dúvidas, pelas mãos dos educadores da universidade para que cheguem 

ao chão das salas de aula. Assim, é que se constitui o currículo em ação, aquele que é 

efetivado pela  prática dos atores/autores sociais da instituição de ensino. 

Como vimos, os alunos e egressos conceberam a participação dos professores 

“bacharéis”37 que atuam nas disciplinas de formação docente específicas da área – as 

Instrumentalizaçoes – como sendo prejudicial à profissionalização dos futuros docentes 

de Biologia. 

Esses resultados denotaram a carência de se ter uma formação pedagógica 

específica para aqueles docentes que ministram curso no ensino superior. Porém, cabe 

ressaltar que esse quadro não é exclusividade do curso investigado, pois diversos 

estudiosos do campo da docência universitária afirmam que há uma lacuna entre a 

formação na Pós-Graduação específica e o início da carreira docente (BEJARANO; 

CARVALHO, 2003; COLLARES et al., 1999; DIAS, 2012; PIMENTA; 

ANASTASIOU, 2008; VAILLANT, 2012). Os professores universitários, em sua 

maioria, carecem de um domínio maior sobre os aspectos políticos e didáticos ligados à 

perspectiva do trabalho docente.  

Com esses dados em mãos, retomamos nossa mandala teórica, e postulamos que 

é fundamental para a educação universitária, que haja uma pedagogia crítica como base 

para o desenvolvimento curricular (APPLE, 1996; ARCE, 2001; DUARTE, 2012; 

FALCÃO-DUTRA; TERRAZZAN, 2012; FERNANDES, 1966; FREIRE, 2005; 

GIROUX, 1986, 1992, 1997, 2006; MC LAREN, 2001, 1997, 2002). Somente assim 

será possível efetivar em ação um currículo como mandala e pleitear uma formação 

omnilateral. Formação essa que se baseia na concepção marxiana de ser humano, uma 

proposta de humanista e radicalmente oposta a uma preparação para o mercado de 

trabalho capitalista.  

Em outras palavras, a formação omnilateral é uma acepção jubilosa que denota a 

compreensão da necessidade de superação estrutural do capital evita projeções ingênuas 

e descontextualizadas, as quais, ao contrário de auxiliar na sua superação, servem como 

legitimadoras do atual sistema sociometabólico de reprodução do capital. 

Dando seguimento as argumentações sobre o papel dos formadores, 

compreendemos que o Núcleo Docente Estruturante possui uma função relevante no 

                                                 
37 Referência aos docentes que não desenvolvem atividades de pesquisa/ensino/extensão na área de 
educação/ensino, bem como não possuem formação específica no referido campo. 
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futuro dos currículos. Esse grupo de professores pode contribuir para a consolidação do 

perfil profissional do egresso do curso, bem como zelar pela integração curricular 

interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no currículo. 

Retomando a visão mandálica do currículo, com suas articulações materialistas e 

dialéticas, acreditamos que é preciso haver condições estruturais para permitir que 

tenhamos um espaço de formação continuada desses educadores universitários. A esse 

respeito, o Grupo de Trabalho das Licenciaturas (GTL), que se iniciou com o 

agrupamento de educadores para se discutir as mudanças curriculares nas Licenciaturas 

(PASSOS, 2007), também funcionou como sendo um lócus da formação continuada, 

para aquele grupo de docentes que participava de suas atividades. 

Sendo assim, essa experiência exitosa deveria ser institucionalizada e ampliada 

para todos os educadores da academia. Com isso, essa lacuna de políticas públicas para 

a formação em docência universitária poderia ser preenchida com algo que já existe 

materialmente (DIAS; VEIGA, 2011; PIMENTA; ANASTASIOU, 2008; VAILLANT, 

2012). 

Um ponto digno de nota é a abertura do campo de estágio para o ensino 

fundamental, como previsto nas disciplinas de Estágio Supervisionado no Ensino 

Fundamental I e II. Com isso, amplia-se a possibilidade de atuação do profissional 

formado por esse curso na educação básica, tendo em vista que existe uma certa reserva 

de vagas no mercado educacional dessa faixa de ensino aos profissionais da área de 

ensino de Biologia (FALCÃO-DUTRA; TERRAZZAN, 2012). Contudo, devemos 

ressaltar que tal possibilidade já existia no currículo pretérito, publicado em 1988, 

donde nas chamadas disciplinas de “Práticas de Ensino” ocorriam os estágios 

supervisionados no Ensino Fundamental e Médio. 

A necessidade de um tipo de formação omnilateral se acentua mais ainda quando 

passamos a analisar a perspectiva “aplicacionista” que se mostrou dominante entre 

alunos e professores do curso. Esses atores/autores sociais concebem que deve existir 

uma forte formação teórica, através do estudo de conteúdos ligados às questões 

especificas da Biologia, para somente depois o licenciando deve seguir para a aplicação 

dessa teoria. Diante dos dados obtidos com as ferramentas de nossa mandala 

metodológica, concluímos que o pensamento aplicacionista é dominante dentro do 

grupo analisado, mesmo sabendo da existência de legislações que tentam avançar com 

relação a essa visão. Destarte, também percebemos discursos com momentos que 

remetem a uma compreensão mais articulada entre teoria e prática na formação docente. 
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Novamente, essa situação do caso em análise é semelhante a muitos cursos de 

formação profissional para a educação (TARDIF; LESSARD, 2007).  Portanto, o curso 

carece de um espaço/tempo que permita o desenvolvimento de concepções mais 

elaboradas sobre a relevância da prática como possibilidade de construção de 

(re)conhecimentos (SCHÖN, 1995; ZEICHNER, 1995). Aqui, ponderamos que a 

interdisciplinaridade pode ser um suporte importante para que isso ocorra. 

O trabalho docente interdisciplinar se liga a propostas que tentam avançar para 

além do ensino disciplinar. Dentre essas visões destacamos o Holismo (CAPRA, 1996; 

2001; 1989), o Rizoma (DELEUZE; GUATTARI, 1995), a Complexidade 

(ENCARNAÇÃO; 2012; MORIN, 2002; 2003), a Transdisciplinaridade (NICOLESCU, 

2000) e a própria Interdisciplinaridade (GATTÁS; FUREGAT, 2007; MORAES, 2005; 

SANTOS, 2008; SIQUEIRA, 2001; THIESEN, 2008; TRINDADE, 2008).  

Considerando a polissemia desse último termo, adotamos a perspectiva dialética 

de conexão da interdisciplinaridade com a práxis (FAZENDA, 2002, 2008a, 2009). Em 

nossa mandala teórica discorremos sobre o tema em voga de modo crítico, ressaltando 

sua possível ligação com as necessidades de expansão do capitalismo (BIANCHETTI; 

JANTSCH, 2013). 

Outrossim, compreendemos que o tema necessita de uma ligação com uma 

axiologia que pense a possibilidade de crítica e superação à sociedade de classes 

(FRIGOTTO, 2008; LOUREIRO, 2006; LOUREIRO; VIEGAS, 2007), bem como a 

uma epistemologia que traga a totalidade como aspecto fundamental (CARVALHO, 

2007; GADOTTI, 1997; GRAMSCI, 1965; GRESPAN, 2002). 

Dito isso, nosso estudo de caso trouxe elementos que apontam para a presença 

da interdisciplinaridade no currículo para a formação do professor de Biologia. As 

evidências mostraram que o projeto pedagógico do curso, elemento norteador dos 

currículos (VEIGA, 1995, 2003, 2007), concebe a interdisciplinaridade como relevante 

para o licenciando em Ciências Biológicas (UFC, 2005). Essa perspectiva está explícita, 

por exemplo, nos princípios norteadores da formação de seus profissionais, que postula 

que o biólogo formado na UFC deverá ser capaz de “ser um indivíduo consciente de seu 

papel na sociedade como cidadão atuando como educador e/ou com uma formação geral 

interdisciplinar aplicada a um contexto regional” (UFC, 2005, p. 9). Outro ponto que 

traz sobremaneira a temática a toma é o grupo de disciplinas de Instrumentalização para 

o Estudo/Ensino de Ciências (IPEC), que são cinco disciplinas que correspondem à 

parte da carga da Prática como Componente Curricular (UFC 2005, 2007). 
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A intererdisciplinaridade aparece formalmente nas IPEC, como visto no 

ementário da disciplina, o qual porta que o objetivo dessas disciplinas é a “transposição 

do conhecimento adquirido dos conteúdos teóricos e práticos das disciplinas do 

primeiro semestre em uma articulação interdisciplinar para o ensino fundamental e 

médio” (UFC, 2005, p. 24). Destarte, o tema abrolha no programa da disciplina de 

Estudos Sócio-Históricos e Culturais da Educação que aponta o estudo da 

“interdisciplinaridade do pensamento pedagógico”. 

Essa interdisciplinaridade apareceu também na forma de currículo em ação nas 

IPEC e nas aulas de campo, segundo os questionários e entrevistas com o grupo 

relatante. Para os alunos, egressos e professores do curso, existem atividades de caráter 

interdisciplinar nas Instrumentalizações, pois elas tentam superar a fragmentação do 

mundo acadêmico, através de ações e projetos que ligam as disciplinas em torno do 

processo de transposição didática dos conteúdos da formação específica do Biólogo 

para a atuação docente na educação básica. De maneira semelhante, as atividades de 

excursão, chamadas informalmente pelo grupo analisado de “aulas de campo”, também 

se constituíram como possibilidades curriculares que reuniram os educadores das 

diversas áreas do currículo em torno de ações em comuns. Os discentes e docentes 

relataram que, durante uma mesma viagem de campo, participavam vários professores. 

Ainda sobre o tema em voga, outro ponto que foi digno de nota em nossos 

resultados foi o fato de que os atores/autores do curso investigado acham que é possível 

fazer uma interdisciplinaridade dentro do próprio campo da Biologia, através da ligação 

entre suas subáreas. Denominamos tal ponto de vista de “interdisciplinaridade interna”, 

haja vista que essa perspectiva se liga a uma visão interna ao próprio campo da Ciência 

da Vida.  

Em nossa pesquisa bibliográfica, não encontramos na literatura pensadores que 

relatassem sobre a interdisciplinaridade a partir desse ponto de vista (FAZENDA, 2009; 

GALLO, 2004; LAVAQUI; BATISTA, 2007; LENOIR, 2005; MORAES, 2005; 

SIQUEIRA, 2001; THIESEN, 2008; TRINDADE, 2008). Todavia, os trabalhos de 

alguns autores (ASTOLFI; DELEVAY, 2006; CHALMERS, 1994; FOUREZ, 1995; 

LIMA et al., 2010; MORAES, 2006), mostram que a forma com que os grupos 

percebem os currículos e as epistemologias ligadas ao saber científico influenciam na 

sua visão sobre a interdisciplinaridade.  
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Assim, acreditamos que parece haver no curso uma percepção de autonomia 

entre os diversos campos da ciência, haja vista que esse é um pensamento comumente 

averiguado no grupo relatante. Seguindo a visão contida no currículo como mandala, 

podemos inferir que os atores/autores sociais da referida Licenciatura enxergam a 

Biologia e suas subáreas - botânica, zoologia, ecologia, etc. - como partes dos ramos da 

árvore disciplinar (DESCARTES, 1979, 2005), debatida no Capítulo 2 dessa tese de 

doutoramento. Acreditamos que grade parte do grupo investigado está infectada pelo 

veneno filosófico da visão cartesiana. Nessa ótica, os galhos das subáreas biológicas, 

junto com as suas respectivas folhas (estudos e pesquisas particulares), não se ligam, 

necessariamente, a outros ramos do conhecimento (geografia, física, arte, etc.). Isso 

porque, acreditam os respondentes, é possível agir de forma interdisciplinar sem sair do 

seu próprio “galho”, ou seja, através de ações/reflexões dentro da própria Biologia. 

Trazendo, novamente, a nossa visão mandálica do currículo, acreditamos que 

para edificarmos uma formação omnilateral para os futuros educadores, é necessário 

saltar sobre as barreiras arbóreas impostas pela visão cartesiana dominante. É preciso 

articular as diferentes áreas do saber, como a Biologia e as demais ciências. Somente 

desta forma é que poderemos criar uma visão mais dialética e totalitária sobre o mundo 

natural/humano. 

Também concluímos que algumas práticas curriculares, como as “aulas de 

campo” (excursões), se configuram como estratégias formativas importantes para o 

trabalho dos futuros professores de Biologia e foram de grande valia, segundo os 

discursos dos egressos do curso que atuavam no período da pesquisa como docentes no 

ensino básico. 

Apesar disso, devemos ressaltar que muitos atores/autores do curso destacaram 

que, algumas vezes, essas atividades que envolveram vários professores de áreas 

diferentes, como nas IPEC e nas “aulas de campo”, careciam de uma maior integração 

entre os saberes/fazeres dessas áreas. Assim, essas práticas se assemelhavam mais a 

uma ação multidisciplinar que propriamente interdisciplinar.  

Acreditamos que os currículos analisados – formal e em ação – encontram-se 

num momento de transição entre a multi e a interdisciplinaridade. Percebemos que os 

professores das Instrumentalizações, segundo os relatos contidos nos questionários e 

entrevistas, apresentam muitas dificuldades na hora de planejar coletivamente as ações 

dessas disciplinas, o que acaba por prejudicar o andamento dessas disciplinas. 
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Seguindo nosso remate de texto, compreendemos que o currículo em vigor no 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas é bastante promissor, haja vista que 

possui vários elementos que os atores/autores conceberam como importantes como 

relevantes para a sua formação. Entretanto, há um longo caminho pela frente, para que o 

curso possa desenvolver atividades que busquem uma práxis interdisciplinar, reflexiva e 

engajada na transformação social. Em especial, retomando a postura axiológica, 

epistemológica e gnosiológica da obra marxiana (MARX, 1996, 2004, 2008; MARX; 

ENGELS, 1978, 1992, 2009), acreditamos que o verdadeiro educador deve buscar 

estratégias e uma práxis curricular que sirva como formação de uma consciência de 

classe proletária, fundamental para a construção de uma alternativa hegemônica do 

trabalho à ordem social metabólica do capital (MÉSZÁROS, 2008; TONET, 2002).  

Rememorando os aspectos dialéticos da perspectiva do currículo como mandala, 

a pesquisa trouxe à tona a existência de várias teses/antíteses no currículo, como 

membros de uma mesma unidade contraditória, como, por exemplo: currículos formal e 

em ação; formadores e educandos; aulas teóricas e de campo; aspectos legais e a ação 

cotidiana; disciplinaridade e interdisciplinaridade. Outrossim, entendemos que o curso 

investigado é uma síntese dialética desses vários contraditórios (CARVALHO, 2007; 

GADOTTI, 1997; GRESPAN, 2002; KONDER, 1981; KOSIK, 1995; LUKÁCS, 2003; 

OLIVEIRA, 2007), já que analisamos aspectos que ficaram na intersecção entre os 

campos do currículo, da formação de professores e a interdisciplinaridade. 

Seguindo o mesmo princípio, compreendemos que o currículo investigado 

representou uma totalidade mandálica, fruto das múltiplas determinações que formam o 

currículo em ação, a saber: (1) As Leis/Diretrizes/Pareceres que regem a profissão do 

biólogo e do professor da educação básica, que foram fruto da legalização de teorias que 

ganharam força representativa a partir da pressão social dos movimentos sociais, 

políticos e intelectuais da sociedade civil organizada, como num bloco histórico38; (2) 

As culturas envolvidas dentro da vivência dos atores/autores que formam o currículo do 

curso, com seus saberes e práticas diversas; (3) A ciência, na forma de pesquisa sobre o 

mundo natural/humano, a qual foi campo semeador dos sujeitos pesquisados, e que 

porta uma cosmovisão empírica e cartesiana sobre o mundo dos relatantes; (4) Como 

relação direta da anterior, tivemos uma formação “bacharelesca”, apontada por alguns 

                                                 
38 Referência à concepção dialética e histórica gramsciana (GRAMSCI, 1965; 1988; MAGRONE, 2006; 
MARTINS, 2008). 
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sujeitos pesquisados, os quais relataram que o curso deve formar o pesquisador, sendo 

que, do ponto de vista histórico, vimos que o surgimento da profissão do Biólogo se deu 

na pesquisa (Bacharel), além de que, atualmente, termos um processo de desvalorização 

social da profissão docente, culminando com o quadro em questão; (5) Fruto das 

experiências curriculares pessoais/coletivas dos atores sociais, que trilham caminhos do 

currículo “fora” do currículo formal, através de programas como o PIBID e o PET. 

O currículo da formação docente tornou-se algo distinto para cada 

licenciando/graduado, dentro daquilo que é singular nas C. Biológicas. O currículo é 

algo singular e único, mas também é propriedade daquilo que é distinto. É uma síntese 

dialética do uno e do múltiplo. O currículo é uma mandala. 

Diante do que apuramos até o momento, os currículos do curso estão iniciando 

um processo de busca por estratégias curriculares que se mostrem capazes de ir “para 

além das disciplinas”. Contudo, podemos afirmar com base nas evidências coletadas 

que o currículo, da forma que está disposto hoje, não permite uma formação omnilateral 

(MARX, 2004), haja vista que não fomenta práticas que permitam o desenvolvimento 

das capacidades universais dos futuros trabalhadores. Certamente, como mostram vários 

autores do campo da pedagogia marxista (MEZÁROS, 2008; MELO NETO, 2002; 

SAVIANI, 2005; TONET, 2002), esse tipo de formação integral não é surpreendente 

que não ocorra, pois seria preciso enfrentar as demandas socioculturais exigidas na atual 

conjuntura de produção capitalista, algo bastante difícil (mas não impossível) de se 

efetivar. 

Por fim, a perspectiva do currículo como mandala, com seu resgate da totalidade 

como categoria fundamental para a compreensão sobre os currículos, foi de grande valia 

para a pesquisa, porque ele indicou os caminhos teórico-empíricos que deram forma a 

esse trabalho de doutoramento. 
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APÊNDICE 1 - QUESTIONÁRIOS 

 
 
 
 
 

Questionário aplicado com os docentes do curso de Ciências Biológicas 
 
 
 
1)Apresente uma definição para interdisciplinaridade. 
 
2)Você já ministrou alguma atividade de caráter interdisciplinar no curso de Ciências 
Biológicas? Em caso afirmativo, especifique a situação e descreva resumidamente a 
atividade.  
 
3)Quais são os aspectos mais relevantes do currículo do curso de Ciências Biológicas, 
modalidade Licenciatura? Por quê? 
 
4)De que forma você acredita que o currículo do curso está contribuindo para a 
formação profissional dos futuros professores de Biologia? Por quê? 

 
5)O que acrescentaria ao currículo do curso para melhorar a formação dos licenciandos? 
Justifique.  
 
 
 

Questionário aplicado com os alunos do curso de Ciências Biológicas 
 
 
1) Apresente uma definição para interdisciplinaridade. 
 
2) Você já presenciou/participou de alguma atividade de caráter interdisciplinar durante 
o seu curso? Em caso afirmativo, especifique a situação e descreva resumidamente a 
atividade.  
 
3) Quais são os aspectos mais relevantes do currículo do seu curso? 

 
4) De que forma o currículo do seu curso está contribuindo para a sua formação 
profissional? Por quê? 

 
5) O que acrescentaria ao seu currículo para melhorar a sua formação?  
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APÊNDICE 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÀ 
FACULDADE DE EDUCAÇÂO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 
Título do Projeto: Interdisciplinaridade na formação do educador: um estudo de 

caso.  

Pesquisador Responsável: Raphael Alves Feitosa 

Orientadora: Ana Maria Iorio Dias 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal do Ceará. 

Telefones para contato com o pesquisador: (85) 8_ _ _ _513 - (85) 9_ _ _ _115  

 

Nome do voluntário:  _____________________________________________________ 

Telefone para contato: ( ___ ) _______________ 

Idade: _____________ anos   R.G. __________________________ 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 O(a) Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa 
“Interdisciplinaridade na Formação do Educador: um estudo de caso”, de 
responsabilidade do pesquisador Raphael Alves Feitosa.  
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- O objetivo dessa pesquisa é compreender como os participantes do curso de 
Ciências Biológicas, concebem e elaboram seu currículo. 

- Como método de pesquisa, você está participando de um questionário, sobre 
o qual se serão obtidas cópias impressas e digitalizadas, as quais o senhor(a) 
poderá solicitar um cópia digital. Avisamos que durante a transcrição do 
material, são mantidas a coloquialidade e singularidades da fala do 
respondente. 

- É possível que haja um leve desconforto durante o preenchimento do 
questionário, pois o mesmo exige que o participante dedique algum tempo de 
seu dia para a tarefa. 

- Os benefícios esperados para o voluntário, bem como para a comunidade 
universitária e escolar, é a compreensão mais aprofundada da dinâmica que 
envolve seus atores/autores sociais a partir da ótica dos próprios 
participantes do curso de Ciências Biológicas. 

- Esclarecemos que a participação é voluntária e que este consentimento 
poderá ser retirado a qualquer tempo.  

- Informamos que não há nenhum tipo de pagamento para a participação do 
voluntário. 

- Garantimos a confidencialidade das informações geradas e a privacidade do 
sujeito da pesquisa. 

 
 
 
Diante do exposto, eu, __________________________________________, declaro ter 

sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

acima descrito. 

 

Fortaleza, _____ de ____________ de _______ 

 

 

____________________________________ 
Assinatura do(a) voluntário(a) 

 
 
 
________________________                          ______________________ 

Testemunha           Testemunha 
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APÊNDICE 3 – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM EGRESSOS(AS) 
 
 

1. Você trabalha (ou trabalhou) em qual escola? Poderia descrever o que ocorre 
normalmente em seu trabalho como professor(a)? 

2. Quais são as principais dificuldades que você enfrenta em seu trabalho? 

3. Como foi a sua formação acadêmica no curso de Ciências Biológicas? 

4. O que você achou do currículo do seu curso?  

5. O que acrescentaria ao seu currículo para melhorar a sua formação? 

6. Você já presenciou/participou de alguma atividade de caráter interdisciplinar 
durante o seu curso? Em caso afirmativo, especifique a situação e descreva 
resumidamente a atividade.  

7. De que forma o currículo do seu curso contribuiu para a sua formação 
profissional? Por quê? 

 


