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RESUMO 

Este estudo apresenta uma discussão sobre a repercussão do movimento de 
formação do professor-pesquisador, em um curso de licenciatura plena em Biologia 
do Programa Especial de Formação para Professores do Estado da Bahia (PROESP), 
realizado na UNEB, campus VII, polo Senhor do Bonfim /BA, com o propósito de 

responder a seguinte questão: quais as concepções de pesquisa que estiveram 
presentes nesse processo formativo? Baseado nesse questionamento o trabalho 
buscou caracterizar os professores-alunos e a proposta pedagógica do curso de 
licenciatura em Biologia; entender como foi inserido o conceito de professor-
pesquisador no Projeto do Curso; compreender o que esses professores-alunos 
egressos entendem por pesquisa e identificar as concepções de pesquisa que se 
manifestam nas produções acadêmicas desses professores. Para isso, levantamos as 

bases epistemológicas em que se assenta a pesquisa no Projeto do Curso, nos temas, 
justificativas do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) e nas manifestações dos 
discursos desses sujeitos. A pesquisa embasou-se nas contribuições teóricas de 
Wilfred Carr e Stephen Kemmis, sobre a investigação educativa sob o prisma das 
perspectivas positivista, compreensivo-fenomenológica e sócio-crítica, descrevendo 
como essas tradições intelectuais concebem a relação entre teoria e prática e 
admitindo que a investigação-ação pode ser uma forma de articular essas instâncias, 
bem como contribuir para a formação do professor-pesquisador. Os dados foram 
constituídos por meio da análise documental e entrevistas semiestruturadas, em 
seguida, submetidos a um tratamento analítico por meio da técnica de Análise de 
Conteúdo. A análise aponta para uma formação imersa em muitos desafios e 
limitações no que se refere à concepção de pesquisa e de professor-pesquisador, com 
vistas a uma formação que possibilite a emancipação por meio da reflexão crítica do 
ato educativo. De acordo com os resultados, a pesquisa foi pouco fomentada no 
curso, restringindo-se a elaboração do trabalho monográfico, distanciando os 
professores da educação básica de uma prática investigativa do seu fazer 
pedagógico. 

Palavras-chave: pesquisa; formação em exercício; PROESP. 



 

 

 

ABSTRACT 

This study presents a discussion on the impact of the training movement of the 
teacher-researcher, on a course of full degree in Biology from the Special Training 
Program for the State of Bahia Teachers (PROESP), held at UNEB, campus VII, Lord 
of polo Bonfim / BA, in order to answer the following question: what are the 
research perspectives that were present in the training process? Based on this 
question the study sought to characterize the student teachers and the pedagogical 
proposal of the course of degree in Biology; understand how it was inserted the 
concept of teacher-researcher in the Course of the Project; understand what these 
graduates students teachers consider to research and identify research concepts that 
appear in academic productions of these teachers. To do this, raise the 
epistemological foundations on which rests the research in the course design and 

themes, justifications Course Completion Work (TCC) and the manifestations of the 
discourses of these subjects. The research embasou on the theoretical contributions of 
Wilfred Carr and Stephen Kemmis, on educational research in the light of the 
positivist perspective, understanding-phenomenological and socio-critical, 
describing how these intellectual traditions conceive the relationship between theory 
and practice and the assumption that the action research can be a way to articulate 
these instances, as well as contribute to the formation of the teacher-researcher. The 
data were made through documentary analysis and semi-structured interviews then 
submitted to an analytical treatment by content analysis technique. The analysis 
points to a training immersed in many challenges and limitations with regard to the 
design of research and teacher-researcher, with a view to training that enables the 
emancipation through critical reflection of the educational act. According to the 
results, the research was little fostered in the course, restricted to the preparation of 
the monograph, distancing the basic education teachers of an investigative practice of 
theirpedagogical. 

 
Keywords: research; training in exercise; PROESP. 
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APRESENTAÇÃO 
 

Meu primeiro contato com a docência teve início com o curso de magistério, o 

qual me habilitou para lecionar de 1ª a 4ª série do ensino fundamental, nessa época 

entendia a docência como um conjunto de ações e de estratégias para dar conta de 

como ensinar. 

 Após a conclusão do magistério, seguindo o meu interesse pela educação, 

pleiteei uma vaga no curso de licenciatura plena em Ciências Biológicas da 

Universidade do Estado da Bahia UNEB - Departamento de Educação, campus VII, 

Senhor do Bonfim/BA, sendo aprovada em 1997. Durante o curso de graduação em 

Ciências Biológicas obtive os primeiros contatos com a pesquisa por meio de projetos 

de iniciação científica e, após dez semestres (1997/1-2001/1), obtive o diploma de 

nível superior. Esse período representou muito na minha escolha pela área 

educacional, e mais especificamente, para o ensino de ciências. 

Inicialmente, fui monitora voluntária da disciplina “Ecologia”, do Departamento 

de Ciências Biológicas da UNEB (2º semestre de 1999), sob a orientação da Profª. 

Maria Elisa da Silva Santos. Foi a partir daí que surgiu o convite para integrar o seu 

grupo de pesquisa e desenvolver parte do seu projeto de pesquisa, que era voltado 

para área de meio ambiente. 

O curso de licenciatura em Ciências Biológicas proporcionou-me um 

embasamento teórico na área específica de biologia muito vasto. Entretanto, os 

conhecimentos pedagógicos que tanto desejava discutir só foram oportunizados ao 

final do curso, seguindo o formato das licenciaturas segundo a fórmula "3 + 1", em 

que as disciplinas de natureza pedagógica, previstas para um ano, eram trabalhadas 

no final do curso, separadas das disciplinas de conteúdo específico, com duração 

de três anos. 

Esse formato de conceber a formação docente sinaliza a influência da 

racionalidade técnica nos processos formativos, e foi exatamente assim que me senti 

quando terminei o curso: uma professora apta a dar aulas a partir dos conhecimentos 

científicos que adquiri na minha formação.  
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Ainda cursando a Licenciatura plena em Biologia, fui aprovada no concurso 

público da Prefeitura Municipal de Filadélfia/BA, por meio de um concurso para 

provimento do cargo de professor de nível médio para fazer parte do quadro efetivo 

de profissionais da educação, atuando no Ensino Fundamental I. Porém, como eu já 

estava no quarto período do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, passei a 

lecionar no Ensino Fundamental II, de 5ª a 8ª série, em regime de trabalho de 20 

horas semanais, lecionando ciências e artes, no Colégio Municipal Professora Alice 

Lopes Maia, na sede do referido município. Atuar no ensino fundamental II foi uma 

experiência muito valiosa para mim, por ser exatamente quando comecei a 

compreender a minha função na sala de aula enquanto educadora. 

Em 2001, fui aprovada no concurso do estado da Bahia, para preenchimento 

de uma vaga para a área de Biologia, sendo nomeada no mesmo ano para lecionar no 

Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, no município de Senhor do Bonfim/BA.  

Então, passei a trabalhar com os alunos do ensino médio, e as minhas 

inquietações em relação ao fazer pedagógico foram só aumentando, pelo fato de 

entender que o papel central da educação é promover mudanças e transformar a 

história daqueles sujeitos. Portanto, fui aos poucos me conscientizando de que o 

ensino baseado na mera transmissão de conteúdos não dava conta de abarcar outras 

dimensões da educação. 

Assim, com o passar dos anos, ao longo de minha carreira profissional, fui 

vivenciando situações que me fizeram ampliar minha visão sobre a prática 

pedagógica e, simultaneamente, questionar a própria formação pela qual passei. 

     Em 2009, fui convidada para ser professora articuladora da área de ciências da 

natureza, matemática e suas tecnologias, no Colégio Modelo Luís Eduardo 

Magalhães, Senhor do Bonfim/BA. Com essa experiência, pude vivenciar momentos 

de muita reflexão junto a esses professores tentando diversificar as aulas, sempre 

buscando conjuntamente com eles e com ajuda da coordenadora pedagógica dialogar 

sobre as dificuldades na metodologia, no conteúdo, no diagnóstico e na intervenção 

diante das dificuldades dos alunos. 

     Alguns desses professores participavam do Programa Especial de Formação 

para Professores do Estado (PROESP), oferecido pela UNEB, departamento de 
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Educação, campus VII, Senhor do Bonfim/BA, para adquirir qualificação em uma 

área específica, sendo ofertadas as seguintes licenciaturas: Biologia, Física, Química e 

Matemática, por serem áreas mais carentes de profissionais licenciados. 

A partir da convivência com alguns desses professores, de suas queixas em 

relação ao curso, aos conteúdos e aos professores, além da dificuldade em conciliar 

trabalho e formação concomitantemente foi que surgiu o interesse em investigar 

sobre essa formação, enfim, todo esse contexto, passou a me chamar atenção, 

fazendo-me pensar e refletir como o curso interferiu na prática desses professores. 

Para tanto, ao ingressar no Programa de Pós-Graduação, Mestrado Acadêmico, 

em Educação Científica e Formação de Professores, em 2013 e a partir das conversas 

durante a orientação com a professora Drª Daisi Chapani, decidimos investigar como 

foi trabalhada a pesquisa na trajetória do curso de licenciatura em Biologia do 

PROESP, pela UNEB, campus VII, Senhor do Bonfim/BA. Desse modo, este trabalho 

tomou como referencial as contribuições de Carr e Kemmis na perspectiva da teoria 

crítica levando em consideração como a relação teoria e prática é concebida nas 

abordagens contemporâneas de formação de professores enfatizando a importância 

da pesquisa do professor da educação básica. 

Este trabalho estrutura-se da seguinte forma: 

  A introdução expõe um panorama geral da pesquisa situando a problemática 

da pesquisa, objetivos, referenciais teóricos, organização metodológica e justificativa, 

a fim de mostrar sucintamente o delineamento do trabalho. 

No Capítulo 1, tratamos do referencial teórico baseando-se em Carr e Kemmis. 

Dessa forma, apresentam-se a discussão sobre a formação de professores pautada 

nos paradigmas técnico, prático e crítico, os quais foram predominantes ao longo do 

século XX, e perduram até hoje; e discorre como tais paradigmas concebem e 

estabelecem a investigação educativa e a relação entre teoria e prática. 

No Capítulo 2, discutimos a formação de professores de ciências, levantando 

alguns questionamentos acerca das necessidades formativas para o ensino de 

ciências de modo a promover uma educação científica condizente com as demandas 

do mundo contemporâneo. Também apresentamos com base na literatura da área 

educacional nacional e internacional, a perspectiva da formação centrada na 
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pesquisa, traçando os limites e possibilidades dessa formação rumo ao movimento 

de constituição do professor-pesquisador. 

No Capítulo 3, abordamos os procedimentos metodológicos, apresentando 

inicialmente os aspectos da abordagem qualitativa, a qual tomamos como norteadora 

do trabalho. Descrevemos os instrumentos de coleta de dados, os sujeitos e ambiente 

da pesquisa e, por fim, as técnicas utilizadas para a análise dos dados.  

No Capítulo 4, apresentamos uma caracterização geral do Programa Especial 

de formação para professores do estado (PROESP), curso de licenciatura em Biologia, 

ofertado pela UNEB, campus VII, Senhor do Bonfim/BA, com base na análise 

descritiva do Projeto do Curso, dos temas dos trabalhos de conclusão do curso (TCC) 

e das entrevistas com os professores-alunos do curso. 

No Capítulo 5, apresentamos a descrição e análise dos dados, levantando as 

categorias que emergiram dos dados analisados segundo as referências do trabalho. 

Ao final, tratamos as considerações que foram levantadas por meio da análise 

dos dados coletados e de acordo com os referenciais escolhidos. 
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 INTRODUÇÃO 

 

No que se refere à educação, as abordagens formativas influenciam 

sobremaneira a nossa prática em sala de aula, a concepção de educação que 

adotamos o modelo de avaliação que escolhemos, nossas atitudes diante do aluno e 

de tudo que contempla o universo educativo, como dizemos: o “chão da escola” é 

norteado por posturas epistemológicas. 

Diante disso, toda prática pedagógica assenta-se em pressupostos 

epistemológicos, mesmo que não tenhamos consciência disso. Isso quer dizer que, o 

nosso fazer docente, a nossa prática de ensino, devem, antes de tudo, responder às 

questões por quê? E para quê?  Quando fazemos essas perguntas é porque estamos 

buscando significado para as nossas ações. 

Qualquer que seja o pressuposto epistemológico assumido deve contemplar 

uma consciência de compromisso pela educação, como propõe Carr e Kemmis (1988). 

É preciso, no entanto, colocar sob crítica constante nossas interpretações de mundo, 

de sociedade e de sujeito. Do contrário, nosso exercício docente não passará de uma 

prática mecânica, desvirtuada do caráter social, crítico e emancipador da educação. 

Imbuídos pelo compromisso com a educação é que nos propomos a pensar na 

importância da formação docente, numa perspectiva crítico- reflexiva, a qual 

reconhece que a educação pode permitir a construção de uma sociedade mais justa e 

igualitária para todos. Como afirma Paulo Freire “uma das bonitezas de estar no 

mundo, como seres históricos, é a capacidade de intervindo no mundo, conhecer o 

mundo” (FREIRE, 1996, p.28). Sendo esse o papel da educação: possibilitar aos 

sujeitos desvelar e compreender o mundo em que vive, de maneira que possam atuar 

nele de modo coerente e como agente de mudança e transformação social. 

Seguindo esse raciocínio, voltamos a nossa atenção para os processos 

formativos de professores que, nas últimas décadas, têm sido alvo de debates e 

discussões, no que tange a buscar um modelo de formação que contemple uma nova 

concepção de educação, enquanto prática social que abarca as questões políticas, 

históricas, sociais e culturais do contexto ao qual se insere. 
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Partindo do princípio de que a prática pedagógica pode ser transformada, 

propomos repensar o papel da formação docente, no sentido de fomentar a pesquisa 

na sua prática cotidiana, como prática problematizadora1 ampliando a noção de 

investigação como inerente ao ato de ensinar, como esclarece Paulo Freire: 

O que há de pesquisador no professor não é uma qualidade ou uma 
forma de ser ou de atuar que se acrescente à de ensinar. Faz parte da 
natureza prática do docente a indagação, a busca, a pesquisa, o de 
que se precisa é que, em sua formação permanente, o professor se 
perceba e se assuma, porque professor, como pesquisador (FREIRE, 
1996, p. 32). 

 

Portanto, a pesquisa na formação de professores é um tema bastante instigante 

e desafiador, haja vista que a postura investigativa pode colaborar na formação de 

cidadãos autônomos para agir em prol de uma transformação social. 

Outro desafio posto para formação dos professores reside num aspecto de 

fundamental importância que é a articulação entre teoria e prática (CARR; KEMMIS, 

1988). Sendo assim, ao refletir, problematizar e analisar essa relação estaremos de 

alguma forma nos preocupando e discutindo a respeito dessa dicotomia clássica que 

enfrentamos na formação e na prática docente. 

O campo de pesquisa em educação em ciências tem produzido fundamentos 

suficientes para que possamos propor uma educação capaz de vincular a 

aprendizagem de conceitos científicos à formação para cidadania, de forma que 

possa pensar e agir de maneira crítica em favor de uma sociedade mais justa e 

igualitária. Para tanto, é imprescindível favorecer uma visão da ciência como 

construção social e cultural. 

Dessa forma, tencionamos pensar em um modelo de formação docente que 

favoreça o ensino de Ciências numa perspectiva de educar para a cidadania. 

Entendendo como caminho para tal, a formação como processo contínuo, que leva 

em conta a perspectiva dos professores e demais envolvidos; estimula a reflexão 

sobre a prática, considerando tanto o conhecimento produzido no contexto da prática 

                                                             
1 Aqui compreendida como postura investigativa do professor-pesquisador com o intuito de contribuir 

com propostas críticas para o ensino, permitindo o diálogo e o debate sobre as questões que envolvem 

esse modo de ensinar. 
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como o advindo da teoria, o que permite o reconhecimento das crenças e valores que 

os professores trazem consigo e das condicionantes sociais que permeiam o ensino, 

numa perspectiva de conhecer a realidade para transformá-la. 

No entanto, observamos, tanto por meio de nossa vivência nas instituições 

escolares, como pela literatura da área (CARVALHO, 2004; FOUREZ, 1997; 

KRASILCHIK, 2008; TEIXEIRA, 2003), que o ensino de Ciências nas escolas atuais 

ainda persiste com foco na transmissão-recepção de conteúdos, de maneira 

dogmática e acrítica e pouco contextualizada com as questões sociais. 

As características acima também podem ser associadas à formação dos 

professores da área de Ciências, que ainda é fortemente marcada pela racionalidade 

técnica, dirigida para a solução de problemas mediante a aplicação de teorias e 

técnicas científicas de como ensinar, fragmentação disciplinar com distanciamento 

entre as disciplinas do conhecimento específico do pedagógico e pelo cientificismo, 

que reforça concepções estereotipadas da ciência e o ensino de conceitos como 

verdades absolutas a serem transmitidas aos alunos (DEMO, 2010; MEGID-NETO, 

2007; TEIXEIRA, 2003). 

Essa relação reflete a forte influência das concepções epistemológicas que 

permeiam a formação docente e o reflexo dessas no ensino. Assim, concordamos com 

Chapani (2010) ao defender a importância de buscar uma mudança epistemológica 

nos processos formativos, que favoreça uma compreensão mais clara da natureza do 

conhecimento por parte dos professores de Ciências, sendo fundamental para tanto: 

 
Refletir sobre os currículos das ações formativas de professores da 
área das ciências naturais, pois, as representações de ciências e de 
conhecimento que os permeiam podem tanto dificultar como criar 
possibilidades para tal mudança, se forem assentados em uma 
visão tradicional de ciência, podem reforçar a concepção 
conhecimento como algo neutro, instrumental e objetivo 
(CHAPANI, 2010, p.58). 

 
A complexidade da temática da formação de professores, em especial daqueles 

que ministram disciplinas relacionadas às Ciências da Natureza, e o reconhecimento 

da necessidade de refletir sobre as ações formativas nos impulsiona a buscar 

referenciais que orientem nestas reflexões.   
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Dessa forma, muitos autores (BAGNO, 1998; DEMO, 2010, 2007; LUDKE, 2001) 

propõem a formação pela pesquisa como um caminho viável para uma formação 

mais dinâmica por favorecer o rompimento da lógica de transmissão dos saberes já 

pré-estabelecidos e fomentar o desenvolvimento do pensamento crítico.  

Para Bagno (1998) os professores da educação básica precisam ser preparados 

para assumir o papel de orientadores no processo de construção do conhecimento 

por meio da pesquisa, pois, de acordo com o autor a maioria dos cursos de formação 

de professores tem limitado seus esforços em metodologias que facilitem a 

transmissão passiva de conteúdos. 

Em concordância com essa ideia Lüdke (2001) afirma que as licenciaturas 

pouco discutem acerca do movimento de formação do professor-pesquisador, 

enquanto produtor de conhecimento fruto da atitude de reflexão sobre a prática. Do 

mesmo modo, o caráter formador da pesquisa é referenciado em propostas 

educativas defendidas por Demo (2010) no intuito de buscar dimensionar a relação 

do conhecer baseada na ação de pesquisar com o trabalho educativo 

institucionalizado. 

Assim, consideramos que a perspectiva da investigação educativa poderá nos 

subsidiar na busca por uma alternativa formativa, que supere a abordagem técnica e 

possa, assim, contribuir com a formação dos docentes da área de Ciências.  

Portanto, intentamos analisar as concepções de pesquisa que estiveram 

presentes no processo formativo dos egressos do curso de licenciatura em Biologia 

do PROESP, localizado no município de Senhor do Bonfim/BA, que emergiram da 

análise do curso e das manifestações dos discursos desses sujeitos. 

Desse modo, pretendemos: i) Identificar a concepção de professor- 

pesquisador no Projeto do Curso; ii) Compreender o que esses professores-alunos 

entendem por pesquisa; e, iii) Compreender as concepções de pesquisa que se 

manifestam nas produções acadêmicas desses professores-alunos. 

Portanto, tencionamos compreender como foi construído ao longo do curso o 

entendimento sobre pesquisa pelos discentes, com intuito de fornecer subsídios para 

a avaliação do processo formativo proporcionado por cursos dessa natureza, bem 
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como oferecer novos indicativos para propostas de formação em exercício 

fundamentadas na perspectiva do professor-pesquisador. 



16 

 

CAPÍTULO 1 

A INVESTIGAÇÃO EDUCACIONAL NAS TRADIÇÕES 

INTELECTUAIS CONTEMPORÂNEAS 

 

Neste capítulo iremos situar os fundamentos teóricos que nortearam as 

discussões para o desenvolvimento do trabalho, seguindo o movimento 

epistemológico e suas perspectivas teóricas no campo da investigação educacional. 

 
1 - Os paradigmas da investigação educativa 

Entender o contexto cultural, social e histórico - no qual a educação se 

estabelece - é fundamental para compreender as transformações nas práticas 

educativas, bem como as ideologias que a compõem e possibilita aos educadores 

uma visão mais ampla sobre os desafios da tarefa de educar neste início do século 

XXI. 

Pensando nesses desafios é que Carr e Kemmis (1988) defendem a pesquisa 

educacional como uma ciência educativa crítica, com vistas a compreender os 

contextos ao qual o processo educativo se inseri para transformá-lo.Essa 

compreensão foi fortemente influenciada pelas ideias de filósofos e cientistas sociais 

da Escola de Frankfurt: Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse e em 

especial em Habermas (CARR e KEMMIS, 1988) como representantes de uma 

corrente de pensamento de cunho crítico. 

Assim, iniciamos abordando a investigação educativa sob o prisma de três 

paradigmas2, que, de acordo com Carr e Kemmis (1988), são: o paradigma positivista, 

o paradigma interpretativo e o paradigma sócio-crítico. Tais paradigmas serão 

explicitados com o intuito de discutir a relação entre teoria e prática nessas 

perspectivas contemporâneas da investigação educacional. 

 
1.1 A investigação educativa e a relação teoria e prática no paradigma positivista 

                                                             
2 Paradigma: Aqui entendido como uma série de crenças epistemológicas que guiam as 
investigações realizadas em cada época ou contexto, bem como guiam as interpretações da 
investigação educacional. 
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 No contexto das modificações produzidas pela revolução industrial e pela 

difusão dos ideais iluministas, temos no século XIX o surgimento de uma nova 

tentativa de explicar a sociedade: o positivismo, que se constitui em uma forma de 

pensamento dominante durante o século XIX e início do século XX como uma 

maneira de conceber o conhecimento e o desenvolvimento de todas as atividades 

humanas.  

A ciência positivista produziu métodos, desenvolveu técnicas tomando como 

base a realidade natural, ou seja, a confiança no caráter objetivo e universal para 

entender e organizar o mundo. Na visão positivista, a teoria existe para orientar a 

prática (CARR; KEMMIS, 1988; CONTRERAS, 2002; DINIZ-PEREIRA, 2008). Já no 

que se refere à dimensão social, o positivismo defende a ideia de que os métodos 

empregados nas ciências naturais dão conta também de abarcar a realidade das 

ciências sociais de uma maneira objetiva. 

   Com isso, no campo educacional, o paradigma positivista passou a ser alvo de 

muitas críticas ao longo dos anos, pelo fato de tratar a realidade natural e social da 

mesma maneira, desconsiderando a complexidade dos fenômenos sociais que, por 

certo, não se encaixam ao método positivo. Dessa forma, o paradigma positivista 

terminou por assumir em alguns espaços conotações de execração ou passou a ser 

privado de significado mais preciso. 

 Nesse paradigma, investigação educativa e a produção de conhecimento 

são concebidas a partir da procura de causas partindo da formulação de hipóteses e 

teorias, sendo que o papel do investigador se apresenta com um distanciamento 

entre sujeito e objeto, para que se obtenha maior objetividade e uma melhor aplicação 

da razão na realidade observada. 

Isso gera um hiato entre teoria e prática - o que pode levar a uma formação 

que prima pela cientificação da educação, caracterizada por uma hierarquia entre 

essas instâncias, a qual é fruto da adesão consciente ou inconsciente ao paradigma 

positivista da investigação educativa, como podemos perceber nessa passagem: 

 

Dá-se, inevitavelmente, a separação pessoal e institucional entre 
investigação e a prática. Os investigadores proporcionam o 
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conhecimento básico e aplicado que derivam as técnicas de 
diagnóstico e de resolução de problemas na prática, a partir da qual 
se colocam aos teóricos e aos investigadores os problemas relevantes 
de cada situação (PÉREZ- GÓMEZ, 1992, p. 97). 

 

Portanto, a prática em si não é levada em consideração, sendo importante 

apenas os fenômenos que ela produz para ser objeto de estudo pelos especialistas ou 

investigadores, deixando de fora o prático, ou seja, o professor. 

Nesse contexto, ao prático cabe seguir o que os investigadores ou teóricos 

determinam, pois, não lhe compete a tarefa de investigar as problemáticas que são 

postas (TARDIF, 2007; ZEICHNER, 1993; CARR ; KEMMI, 1988). Dessa forma, os 

resultados dos estudos realizados pelos especialistas, muitas vezes, não 

correspondem aos anseios dos educadores diante da dimensão e da complexidade do 

processo educativo vivenciado por eles. 

A investigação educacional na perspectiva do paradigma positivista, segundo 

Carr e Kemmis (1988), preocupa-se com o enfoque nos métodos e nas técnicas, com 

recomendações e instruções de como efetuar as pesquisas, ao invés de voltar sua 

atenção às questões relevantes da prática educativa. 

A tradição intelectual positivista, ainda segundo os autores, equipara os 

parâmetros e procedimentos científicos das ciências sociais e humanas com os das 

ciências naturais, isso implica em conceber os fenômenos sociais com objetividade 

diante do que é observado, cabendo nessa perspectiva, apenas a organização, 

sistematização e explicação dos fatos, excluindo qualquer juízo de valor, crenças e 

preconceitos. 

Sendo assim, o paradigma positivista impõe padrões para conduzir todo o 

processo educativo, desde o modo de atuação da investigação educativa, a partir da 

pesquisa experimental e quantitativa, bem como a forma de entender a relação entre 

teoria e prática, como afirma Carr e Kemmis (1988).  

Diante dessa perspectiva, no positivismo, a teoria é considerada como neutra e 

objetiva perdendo, assim, seu vínculo com a prática. Daí há uma cisão na relação 

teoria e prática, fomentada pela visão da teoria como uma instância autônoma, como 

produto dos especialistas ou investigadores; e a prática como uma tarefa delegada 

aos professores. 
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1.1.1 A educação como ciência aplicada 

O século XIX e XX foi um período marcado por interferências do positivismo, o 

qual influenciou as ciências humanas e sociais, bem como a educação e a formação de 

professores da época. 

A partir desse enfoque, a educação passou a ser vista como ciência aplicada. 

Essa concepção baseia-se na ideia de empregar o conhecimento de métodos e técnicas 

de ensino, ou seja, a teoria educativa concebida como algo que deve ser aplicado à 

prática escolar, como explicam Carr e Kemmis (1988). Isso implica em dizer que os 

princípios e os conhecimentos provenientes das ciências sociais e humanas, por 

exemplo, da psicologia, deveriam ser aplicadas ao processo ensino-aprendizagem e à 

organização da sala de aula. 

Os que consideram a investigação como uma ciência aplicada 
defendem que a missão do investigador consiste em elaborar 
conhecimentos cientificamente provados e que podem utilizá-los para 
alcançar por via mais eficaz as metas preestabelecidas da educação. 
Com arreglos a esta perspectiva de ciência aplicada, a qualificação 
profissional dos professores não resulta de uma dedicação primordial 
aos valores e objetivos da educação, mas na posse e na destreza 
técnica necessária para aplicar as teorias e os princípios científicos das 
situações educacionais (CARR; KEMMIS, 1988, p.47). 

 

Essa compreensão epistemológica atribui ao professor a tarefa de aplicador de 

teorias técnico-científicas preestabelecidas para garantir o processo de ensino-

aprendizagem e/ou para a solução dos problemas, sendo apenas um reprodutor do 

que foi aprendido.  

Atribuindo superioridade à teoria, e como podemos ver na contribuição de Carr 

e Kemmis: 

Já não se tratava de melhorar o raciocínio dos praticantes por meio da 
teoria educativa, mas de facilitar um corpo de conhecimentos 
científicos que permitissem valorizar as práticas educativas existentes 
e colocar outras novas e mais eficazes. Desde esse ponto de vista, a 
teoria educativa é algo que se há de aplicar na prática, em uma 
palavra, a teoria educativa se convertia em ciência aplicada (CARR; 
KEMMIS, 1988, p. 72). 

Sendo assim, a educação como ciência aplicada preconiza que as teorias 

educativas são fundamentadas nos conhecimentos científicos provados, que devem 

ser aplicados na prática. Portanto, a investigação educativa nessa perspectiva, admite 
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a ideia de teoria como leis e generalizações e a prática como lócus de aplicação desses 

princípios teóricos que são orientados por regras técnicas. 

Nessa perspectiva, Carr e Kemmis (1988, p.47) explicam que a função da 

investigação educativa pela proposta de uma educação como ciência aplicada é “de 

destreza técnica necessária para aplicar as teorias e os princípios científicos nas 

situações educacionais”, essa visão é ancorada no paradigma positivista como uma 

forma de controle para alcançar determinados fins. 

Assim, a relação entre teoria e prática é claramente dicotomizada sendo, esse, 

um dos desafios presentes ainda hoje nos programas de formação docente no sentido 

de encontrar uma direção para romper essa separação entre teoria e prática cultivada 

pela tradição intelectual positivista. 

 

1.2 A investigação educativa e a relação teoria e prática no paradigma compreensivo-

fenomenológico 

As ciências sociais e humanas no final do século XX passaram por uma crise 

epistemológica e ontológica que impactou e influenciou a forma de conceber essas 

ciências. Orientadas pelas transformações filosóficas, epistemológicas e sociais que 

ocorreram nessa época, as explicações generalizadas e objetivas para os fenômenos e 

as ações humanas já não eram mais convincentes (IANNI, 1990). 

Com isto, segundo Carr e Kemmis (1988), nesse período surge outro 

paradigma: o paradigma interpretativo, que utiliza como estratégia cognitiva a 

compreensão e a interpretação dos fenômenos estudados, a qual leva em 

consideração a subjetividade e o envolvimento dos sujeitos de modo a assegurar essa 

interpretação. 

Dessa forma, então, emerge um novo foco para as pesquisas das ciências 

sociais e humanas, proveniente das mudanças epistemológicas dos métodos 

qualitativos.  Bogdan e Biklen (1994) e Gamboa (1996) afirmam que a investigação em 

educação engloba todo o conjunto de estratégias qualitativas e é caracterizada pela 

linguagem descritiva e pelo padrão metodológico de compreender e de interpretar o 

mundo. 
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 Sendo, portanto, o paradigma interpretativo aquele em que a escolha de 

estratégias para a tomada de dados lhe permitem analisar as linguagens e os 

significados atribuídos pelo investigado sobre o que julga ser a sua realidade.No 

paradigma interpretativo, a realidade é uma construção social, as interpretações e 

significados se diferenciam de maneira particular, nos levando à compreensão de que 

os sujeitos interpretam e agem de modo diferente às situações por ele vividas no 

mundo que os cercam. 

A perspectiva interpretativa apresenta uma conotação compreensivo-

fenomenológica, que se preocupa em explicar como “o comportamento humano está 

principalmente constituído por suas ações e o traço característico dessas ações é ter 

um sentido para quem as realiza e em converter-se de modo inteligível para os 

outros” (CARR; KEMMIS, 1988, p. 103). Portanto, essa forma de pensamento 

promove uma ruptura ao paradigma positivista, que focaliza o seu interesse nos 

aspectos objetivos da ação humana.  

De acordo com Carr e Kemmis (1988), no paradigma interpretativo existe uma 

proximidade entre o investigador e o investigado que busca interpretar os 

significados produzidos. Porém, apresenta um ponto convergente com o paradigma 

positivista quando o investigador é quem determina como proceder e o que fazer 

com os dados e resultados, demonstrando uma supervalorização do conhecimento 

produzido e de poder em relação aos demais tipos de conhecimento. 

Portanto, no que se refere à relação sujeito e objeto, bem como teoria e prática, 

essa perspectiva diverge do positivismo quando busca a sua articulação e 

interdependência, ou seja, não há separação entre teoria e prática. 

A investigação educativa como forma de articular teoria e prática é muito bem 

explicada por Gamboa (2012, p. 97): 

pesquisar consiste em captar o significado dos fenômenos, saber ou 
desvendar seu sentido ou seus sentidos. A compreensão supõe uma 
interpretação, uma maneira de conhecer seus significados que não se 
dá imediatamente; razão pela qual precisamos da interpretação 
(hermenêutica). A hermenêutica é entendida como indagação ou 
esclarecimento dos pressupostos, das modalidades, e dos princípios 
da interpretação e da compreensão. 
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Assim, nessa abordagem interpretativa, é preciso desvendar como as pessoas 

percebem suas próprias ações e o que leva às diferentes interpretações do mundo em 

que vivem, ou seja, como interpretam a sua realidade.  

Carr e Kemmis (1988) alertam para o fato de que essa abordagem não 

identifica uma questão crucial que é a possibilidade dessa realidade distorcer a 

consciência, ou seja, a realidade pode ser percebida de maneira errônea ou 

impregnada de ideologias. Sendo, portanto, um ponto contraditório para uma 

perspectiva que visa entender os sentidos atribuídos à realidade em que os sujeitos 

vivem. 

A nosso ver, na investigação educativa dentro do paradigma interpretativo, a 

realidade existe como uma construção social e deve ser interpretada à luz das 

convicções e significações que o investigador lhe atribui diante da realidade em que 

vive. A teoria não é estabelecida a priori, mas vai se desenhando a partir dos dados, 

há o reconhecimento da importância dos conhecimentos tácitos e a interpretação 

pode ter múltiplos sentidos, que variam de acordo com a visão de mundo que o 

investigador possui diante da realidade. 

 

1.3 A investigação educativa e a relação teoria e prática no paradigma sócio-crítico  

 

De acordo com Carr e Kemmis (1988) a influência da teoria social crítica no 

campo educacional vem ocorrendo ao longo dos anos desde o advento das ideias da 

Escola de Frankfurt, que é uma corrente de pensamento com o intuito de implantar 

uma nova ideia epistemológica, a qual se contrapõe à teoria tradicional. 

Nessa abordagem, a razão instrumental é questionada por levar o sujeito a agir 

mecanicamente, de maneira acrítica, com o intuito de manter o status quo da 

sociedade, na medida em que, o conhecimento é usado como forma de dominação, 

controle e exploração. 

O ponto fundamental no que se refere à função da teoria crítica na educação é 

de promover a sua reestruturação de modo que tenha enfoque em uma ciência crítica 

voltada para o desenvolvimento da autonomia (CONTRERAS, 2002; CARR e 

KEMMIS, 1988), tendo como ponto basilar a defesa da progressão do ser humano 
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autônomo que leva a sua emancipação, seguindo em sentido contrário ao das 

ciências empírico-analíticas que são orientadas pela instrumentalidade técnica. 

A finalidade da investigação no campo educativo, segundo Carr e Kemmis 

(1988), é assegurar que a observação, as interpretações e os saberes docentes tenham 

coerência e racionalidade. Para isso, é preciso recusar as atitudes mecanicistas e 

adotar uma postura crítica frente às abordagens estabelecidas na educação. 

Numa abordagem de caráter crítico, a educação é uma atividade situada 

historicamente no tempo e espaço, assim como, uma ação social e política por 

natureza. Desse modo, é preciso compreender que o ato educativo é complexo, sendo 

necessário recorrer aos conhecimentos teóricos e ao bom senso prático para buscar 

soluções coerentes para sua resolução. 

Portanto, além do paradigma positivista e interpretativo, está outra linha de 

raciocínio que atesta para a importância da prática em detrimento da mera aplicação 

dos métodos e técnicas; sendo o seu princípio fundamental, o questionamento crítico 

com a participação de todos os envolvidos na investigação educativa, em que os 

participantes se convertem em investigadores, sendo este um princípio da ciência 

social crítica. 

A teoria sócio-crítica, enquanto uma identidade epistemológica divergente dos 

enfoques tradicionais de investigação educativa, em especial a maneira de teorizar 

sobre a sociedade e as suas relações, delimita um novo entendimento sobre a relação 

teoria e prática. Dessa forma, a ciência social não pode ser concebida como neutra e 

objetiva, mas como uma via de transformação social, compreendendo a sociedade na 

sua relação concreta com os aspectos históricos, sociais, culturais e econômicos. 

Portanto, a prática educativa pode ser o ponto de partida e de chegada das 

interpretações e significações como fruto de uma atitude crítica reflexiva que pode 

proporcionar ações educacionais mais comprometidas com a emancipação dos 

envolvidos nesse processo. 

Carr e Kemmis (1988) defendem que a relação teoria-prática ocorre na ação. 

Partindo desse princípio, teoria e prática devem ser consideradas como instâncias 

que se integram, na medida em que a prática também alimenta a teoria e conduz a 

sua produção a partir das experiências e vivências dos educadores, rompendo com a 
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ideia de que somente a teoria é que guia a prática; essa é uma relação de mão dupla e 

uma não tem sentido sem a outra. 

Portanto, para os autores supracitados, a prática é uma construção e não uma 

simples atividade, considerada como um fazer técnico em que os professores são 

meros aplicadores, mas ela está situada em um plano social, histórico e político. Daí, 

não há uma exclusividade de interpretação sobre as práticas e circunstâncias 

educativas, mas um entendimento das situações segundo as ideias do investigador 

que sofre influência do meio em que vive e das suas experiências. 

O paradigma sócio-crítico de Carr e Kemmis reside numa concepção de 

ciência educativa crítica, que concebe a ciência como uma forma de saber, entre 

outras que se relacionam, a fim de combater a valorização do cientificismo, no qual a 

ciência é o caminho único para definir as normas de qualquer saber de forma neutra 

e objetiva. 

Seguindo essa linha de raciocínio, entendemos que o saber é uma construção 

social permeada pelos interesses humanos, dentro das suas condições históricas e 

sociais, que estão repletas de crenças, valores e ideologias que são inerentes ao ser 

humano e visam atender as suas necessidades. 

Nessa perspectiva, situamos a investigação educativa sob esse paradigma, em 

que o indivíduo deve se manter dentro de uma razão humana no convívio social. 

Sendo essa uma forma de pensamento em que a ação coletiva se dá a partir de uma 

atitude de reflexão e construída socialmente, capaz de provocar mudanças sociais 

significativas, conduzindo a uma forma de educar para emancipação e para a 

autonomia de todos os envolvidos no processo educativo. 

 

1.4 - Investigação - ação emancipatória 

A caracterização da investigação educativa sob o prisma das abordagens 

positivista, interpretativa e sócio-crítica, apresenta formas diferenciadas de conceber 

a relação teoria e prática. Carr e Kemmis (1988) afirmam que as tradições intelectuais 

clássicas, o positivismo e o interpretativismo criam e reforçam uma visão dicotômica 

da relação entre teoria e prática, cuja superação pode ocorrer a partir de uma nova 

concepção de investigação ancorada em uma ciência educativa crítica. 
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Os modos tradicionais de tratar a investigação educativa, o técnico e o prático, 

para Carr e Kemmis (1988, p. 167) “estão inadequadamente justificados e a referida 

investigação deve adotar a forma de uma ciência social crítica”, sendo essa uma 

ciência educativa crítica que busca articular coerentemente a investigação educativa e 

a prática docente. 

Nessa perspectiva, a pesquisa-ação3 é uma possibilidade de aproximação entre 

teoria e prática, na medida em que a essas instâncias são pensadas e entendidas 

dentro do seu contexto histórico, político e social com o intuito de transformar a 

realidade educativa.A adoção da investigação-ação é defendida por vários 

pesquisadores (CARR; KEMMIS, 1988; ZEICHNER, 1993; CONTRERAS, 2002; 

FIORENTINI, 2004; NÓVOA, 1992) como uma maneira de pensar a prática 

pedagógica que incentiva a reflexão diante da constituição de seu saber e fazer 

pedagógico. 

 A concepção de pesquisa-ação passou a ser referenciada na literatura a partir 

dos trabalhos do psicólogo Kurt Lewin e ganhou visibilidade com as contribuições 

de Stenhouse a partir da década de 1960. Segundo o autor, a investigação-ação é 

“uma indagação sistemática e auto-crítica, respaldada por uma estratégia. A 

pesquisa, como indagação baseada na curiosidade, no desejo de compreender, torna-

se uma tarefa cotidiana” (STENHOUSE apud MOLINA, 2007, p.29). 

 Para Carr e Kemmis (1988), a investigação-ação é considerada como uma 

forma de questionamento auto-reflexivo e reflexivo em colaboração com os pares, 

estabelecendo, assim, comunidades de investigadores críticos sobre os diversos 

contextos sociais cujo objetivo é “melhorar a racionalidade e a justiça de suas 

próprias práticas, seu entendimento das mesmas e as situações dentro das quais elas 

têm lugar” (CARR; KEMMIS, 1988, p.174). De acordo com esses pesquisadores, a 

pesquisa-ação institui uma nova racionalidade guiada pela ciência educacional 

crítica, que se direciona para uma atitude de emancipação do trabalho docente, capaz 

de promover uma transformação social. 

                                                             
3 Pesquisa-ação na medida em que possibilita gerar um círculo amplo de comunidades autorreflexivas 

de investigadores ativos, responsáveis pelas transformações individuais e coletivas de suas práticas.  
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A investigação-ação de fato acontece no âmbito educativo, segundo Carr e 

Kemmis (1988), na medida em que ela dá conta de cumprir os cinco critérios que uma 

investigação educativa crítica deve satisfazer. Os referidos autores defendem que, as 

concepções da pesquisa-ação crítica na educação estabelecem-se em condições 

formais que devem promover: 

- a negação do conhecimento com função de apenas instrumentalizar, 

atribuindo às problemáticas do ato educativo soluções técnicas;  

- a concepção da importância da prática como ponto de partida para que os 

professores desenvolvam sua própria teorização;  

-a compreensão de que a interpretação pode estar impregnada de crenças 

ilusórias e desvirtuada da razão; 

- a compreensão de que existem limitações de ordem social que inviabilizam a 

tomada de decisão racional, sendo necessário superá-las; 

- o entendimento de que a teoria educativa não deve apenas explicar os 

problemas da prática, mas buscar superar essa dicotomia. 

Sendo assim, a investigação-ação é uma forma de fomentar uma educação 

crítica e dialógica que, quando fundamentada numa perspectiva crítica, não se 

restringe à reflexão sobre a própria prática ou sobre as problemáticas que dela 

emergem, pois, o seu foco também é o questionamento sobre a forma de atuação das 

instituições e de como os professores desenvolvem o seu trabalho (CONTRERAS, 

2002; CARR; KEMMIS, 1988). 

 A partir dessa concepção, os autores defendem uma educação emancipadora 

que reflete sobre questões inerentes à prática pedagógica, bem como as questões de 

ordem institucionais, sendo, portanto, agentes de transformação social. 

 Sob essa ótica, Geraldi et al (1998) atribuem a pesquisa do professor na 

perspectiva da investigação-ação como: 

Na pesquisa-ação, os professores e as professoras pesquisam sobre 
sua prática (estratégias de ensino, organização e gestão de aula, 
entre outros), as condições sociais de seu trabalho, o contexto 
socioeconômico e cultural no qual estão inseridos, buscando uma 
perspectiva multicultural (GERALDI et al, 1998, p.256). 
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 Daí depreende-se que a função do professor é de participante ativo no 

direcionamento da pesquisa-ação como um sujeito histórico e social, buscando 

refletir e agir sobre os problemas que são postos no desenrolar do processo 

educativo, constituindo-se, assim, em uma peça fundamental para promover 

mudanças profundas na sociedade em que está inserido. 

 Diante disso, a proposta de investigação-ação emerge da averiguação da 

prática educativa do próprio professor, que passa a ser um professor-pesquisador, 

capaz de “assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, 

transformador, criador e realizador de sonhos” (FREIRE, 1996, p.41). Sendo assim, a 

pesquisa-ação é entendida como um dos caminhos para fornecer as bases 

epistemológicas e metodológicas para articular pesquisa e ensino, pensar e fazer, 

enfim, teoria e prática.  

 Essas articulações ocorrem pelo estabelecimento de grupos de pesquisadores 

ativos, em meio a uma ciência educativa crítica, a partir da qual, busca-se a 

transformação da prática, o redimensionamento das interpretações e das ações, assim 

como o entendimento do funcionamento das estruturas sociais e institucionais, ou 

seja, uma investigação para a educação. 

 No bojo dessas discussões, o que realmente interessa é a promoção de uma 

pesquisa-ação emancipatória, que se firma a partir do estabelecimento de 

“comunidades críticas de investigadores”(CARR;KEMMIS,1988,p.57) 

responsabilizando-os pelas mudanças individuais e coletivas de suas ações, bem 

como pelo olhar crítico diante das condições de trabalho em que essas ações se 

produzem, sendo assim, um professor-pesquisador engajado com as questões 

educacionais, políticas e sociais da sua existência. 

 Portanto, a formação do professor-pesquisador imbuído em uma proposta de 

investigação-ação é uma alternativa viável para superar o praticismo desmedido e a 

supervalorização da teoria instrumentalizada, que se preocupam apenas com a 

resolução de problemas pontuais da área educacional. 

 Para tanto, a investigação-ação promove articulação entre teoria e prática e 

estabelece comunidades de investigadores críticos no ambiente escolar, que buscam a 
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partir da própria prática construir sua teorização e melhorar sua prática pedagógica, 

que passa a ser práxis do ato educativo. 

 

1.5- Base legal da pesquisa na formação docente: professor-pesquisador 

Os documentos oficiais como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB 9394/96) e também a Proposta de Diretrizes para a Formação Inicial de 

Professores da Educação Básica em Cursos de Nível Superior, elaborada pelo 

Conselho Nacional de Educação, têm delimitado para a formação inicial e 

continuada de professores uma visão de educação para além de uma abordagem 

conteudista, apontando para outros componentes e pontuando a importância da 

pesquisa na formação docente. 

No Parecer CNE/CP nº 09, de 8 de maio de 2001 e na Resolução CNE/CP nº 

01, de 18 de fevereiro de 2002, percebemos claramente no texto a „pesquisa‟ como 

elemento fundamental para formação docente. 

Sendo a mesma mencionada no artigo 30, inciso III do Parecer CNE/CP n° 

09/2001 como um dos princípios norteadores para da formação do professor da 

educação básica: “a pesquisa com foco no processo de ensino e de aprendizagem, 

uma vez que ensinar requer tanto dispor de conhecimento e mobilizá-lo para a ação, 

como compreender o processo de construção do conhecimento" (BRASIL, 2001, p. 2). 

Também no Plano Nacional de Educação (2001), percebemos o destaque dado 

à formação inicial e continuada, como fundamental para a valorização e a 

profissionalização do magistério, reafirmado no Decreto n.º 6.755 de janeiro de 2009, 

o qual institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica, estipulando outras providências, como a importância da formação, 

enquanto forma de atualização e reflexão sobre o trabalho docente.Assim, a função 

da formação explicitada no texto do documento atribui importância à pesquisa como 

princípio formativo; ao trabalho coletivo interdisciplinar; ao desenvolvimento do 

compromisso social e político do magistério, entre outros. 

Como podemos ver a legislação vigente trata a pesquisa como princípio 

formativo, que deve ser incluído na preparação para docência. Assim, defendemos a 

pesquisa como uma maneira de ampliar a concepção de formação, de modo que não 
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se restrinja às práticas de ensino e às práticas pedagógicas repassadas durante a 

formação universitária, mas que possa agregar aspectos para uma formação crítica 

reflexiva, como defendem Carr; Kemmis (1988), Ponte (2002), Zeickner (1993), Ludke 

(2001), André (2001). 

Segundo esses autores isso ocorre na medida em que o professor passa a 

constituir-se como professor-pesquisador da sua própria prática e dos pares, capazes 

de produzir novos conhecimentos que emergem da reflexão e promover a articulação 

entre teoria e prática enquanto sujeito científico no processo educativo. Dessa forma, 

a formação do professor-pesquisador dar-se com uma postura investigativa e 

reflexiva da prática docente como um todo, como indica o pensamento freiriano: 

A construção ou a produção do conhecimento do objeto implica o 
exercício da curiosidade, sua capacidade crítica de „tomar distância‟ 
do objeto, de observá-lo, de delimitá-lo, de cindi-lo, de „cercar‟ o 
objeto ou fazer sua aproximação metódica, sua capacidade de 
comparar, de perguntar. (FREIRE, 1996, p. 95). 

 

Extrapolar a transmissão de conteúdos é uma das funções em que a pesquisa 

se encaixa, na medida em que o professor- pesquisador investiga sobre a forma como 

os alunos aprendem, como ele está atuando e como problematiza o processo 

educativo ao qual está inserido. 

Em consonância com essa forma de pensar, Diniz-Pereira (2006) e Ponte (2002) 

atribuem ao movimento do professor-pesquisador a possibilidade de enfraquecer a 

hegemonia dos modelos tradicionais e conservadores dos programas de formação 

docente, centrados na reprodução do conhecimento, substituindo por modelos 

colaborativos e críticos. Portanto, a pesquisa é uma forma metodológica de indagar, 

inovar e criar alternativas sobre os problemas reais que são postos no cotidiano 

escolar e de dialogar criticamente na busca de soluções. 

Carr e Kemmis (1988) endossam a ideia do professor-pesquisador, como um 

movimento de reflexão de maneira organizada e coletiva que extrapola as paredes da 

sala de aula, por meio de uma proposta de investigação-ação que se constitui em um 

encaminhamento metodológico para além dos registros, dos instrumentos de coleta 

de dados e/ou de considerar os professores como meros implementadores de novas 

metodologias, mas que eles tenham condição de adotar questões práticas 
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convertendo em problemáticas a serem investigadas com os pares e daí construir 

saberes de autoria de um grupo dentro da escola é o que Carr e Kemmis (1988, p.57) 

chamam de “Comunidades críticas de investigadores” dentro do ambiente escolar. 

1.6 - Articulação pesquisa e docência 

 

Existem muitas discussões na literatura contemporânea que defendem a 

pesquisa na formação e na prática do professor da Educação Básica (CARR; 

KEMMIS, 1988; PONTE, 2002; NÓVOA, 1992; TARDIF, 2007; CONTRERAS, 2002; 

ALARCÃO, 2001; ZEICHNER, 1993). A pesquisa na formação docente pode ser 

pensada como uma forma de realizar uma investigação, que se aproxime da 

realidade escolar sem se afastar das características acadêmicas que a pesquisa requer. 

Um dos grandes desafios da formação de professores reside na possibilidade 

de o professor da educação básica articular docência e pesquisa, constituindo-se em 

um professor-pesquisador. A atitude investigativa é inovadora e está interligada com 

a docência, na medida em que o professor deixa de ser reprodutor de conteúdos e 

passa a ser produtor de conhecimentos sendo capaz de transformar sua realidade. 

Em comunhão com essas ideias, os autores nacionais (ANDRÉ, 2001; LUDKE, 

2001; PIMENTA, 2012; FREIRE, 1996; FAZENDA, 1999; DEMO, 2010) endossam o 

movimento de formação pela pesquisa como uma alternativa viável e possível para 

mudanças na ação pedagógica. Esses autores chamam atenção de que é preciso 

caminhar na direção de suplantar a ideia do professor como técnico e, com isso, 

inserir a cultura da pesquisa na comunidade escolar, haja vista que o professor 

sozinho não dá conta de modificar a tradição sedimentada de um ensino preocupado 

apenas com a instrumentalização técnica. Portanto, a formação docente segundo 

Nóvoa (1992, p.17), deve ser “mais que um lugar de aquisição de técnicas e de 

conhecimentos, a formação de professores é o momento chave da socialização e da 

configuração profissional”.  

De acordo com Paulo Freire (1996), a construção de uma educação 

progressista, a qual ele denominou de uma educação crítica e transformadora, 

origina-se de um movimento reflexivo que propicia a problematização da prática 

pedagógica, compreendendo o ato educativo na sua dimensão social e política. Desse 
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modo, pensar a pesquisa do professor não deve restringir-se a organização de 

estratégias de descoberta da realidade, mas como uma perspectiva de formação com 

comprometimento ético e político da docência. 

O autor defende uma postura de curiosidade epistemológica, na medida em 

que procura entender mais e mais a partir das demandas suscitadas na própria ação 

concreta. 

pensar certo, em termos críticos, é uma exigência que os momentos 
do ciclo gnosiológico vão pondo à curiosidade que, tornando-se mais 
e mais metodicamente rigorosa, transita da ingenuidade para o que 
venho chamando "curiosidade epistemológica ”(FREIRE,1996, p.16). 

Nessa perspectiva, a formação pela pesquisa estreita sua relação com a 

docência e se estabelece quando o professor busca compreender e problematizar a 

sua prática a partir das necessidades sentidas no seu cotidiano, refletindo sobre as 

situações que exigem uma ação colaborativa com os pares na busca por soluções que 

beneficia a todos passando, assim, a ser sujeito de transformação dentro do ambiente 

escolar e no seu convívio social.  

 No que se refere à reflexão, é importante saber que ela é elemento 

fundamental para a discussão das problemáticas que são postas no cotidiano escolar. 

Porém, devemos ter a clareza de que tal reflexão não se dá em situação breve e 

momentânea, nem tão pouco uma atividade autocentrada somente na sua própria 

experiência individual, mas é uma postura cotidiana que é fruto de uma reflexão 

dialogada e colaborativa com os pares, como afirmam Carr e Kemmis (1988). 

 Nessa linha de pensamento, cabe destacar o que tem sido discutido por Lüdke 

(2001), sobre a pesquisa e a prática reflexiva, quando considera quatro perspectivas 

alternativas, a saber: 

1. ver a pesquisa como uma espécie de facilitadora da prática 
reflexiva; 2. pensar a pesquisa como um estágio avançado de uma 
prática reflexiva, não como um desdobramento natural; 3. conceber a 
prática reflexiva como uma espécie de pesquisa; 4. e, por fim, 
entender que a prática reflexiva pode ou deve envolver pesquisa, 
ainda que as duas não sejam a mesma coisa (como em 3), nem a 
pesquisa seja necessariamente um desdobramento natural de 
qualquer prática reflexiva (como em 2). (LÜDKE, 2001, p. 41-42). 
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Segundo a autora, conceber a pesquisa do professor da educação básica 

direcionada para as questões da sua prática, é um exercício crítico do seu fazer 

pedagógico em que a reflexão é inerente a essa atividade. 

Dessa forma, o professor deixa de ser apenas objeto de estudos alheios e passa 

a ser sujeito participante que produz conhecimento e, de fato, articula teoria e 

prática. Entretanto, para que a formação com foco na pesquisa ocorra, é preciso 

melhores condições de trabalho como, por exemplo, uma carga horária menor e 

espaço para refletir e planejar com os pares, assim, poderemos articular pesquisa e 

docência.Porém, a superação dessas dificuldades enfrentadas pelo professor não 

pode se constituir em justificativas para a não concretização da pesquisa na escola, 

assumindo uma posição de vítima, como nos explica Lüdke (2001, p.73): 

 

 considerar as condições envolvidas na materialidade dos processos 
escolares como formativas, leva-nos a redimensionar seu papel, não 
com discursos vitimizados, mas com um enfrentamento direto e 
sempre vinculado a propostas e modelos educativos que estejam 
sendo gestados em cada contexto educacional. 

 

Sob essa perspectiva, precisamos buscar meios que possibilite a transformação 

na educação, sendo a pesquisa um caminho em potencial para reflexão crítica e para 

o desenvolvimento da autonomia diante da profissão docente. 

Desse modo, no intuito de articular a pesquisa com a prática docente na 

formação dos professores, Lüdke (1998) afirma que a pesquisa estabelecida no 

trabalho do professor viria a conferir-lhe um poderoso veículo para o exercício de 

uma atividade reflexiva, crítica e criativa, bem como propor soluções para os 

problemas provenientes de dentro da escola e de fora dela. 

Carr e Kemmis (1988, p. 164-165) corroboram com esse pensamento, quando 

apresentam uma visão renovada e crítica a respeito da investigação no âmbito 

educacional, como um conjunto de atividades que versam sobre o currículo, 

desenvolvimento profissional, planejamento e políticas, em que os professores 

devem ser os participantes ativos dessas ações educativas. O trabalho do professor 

não se restringe a ministrar aulas, mas em envolver-se nas atividades que exigem 

observação, reflexão, análise e transformação da realidade em que estão inseridos. 
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 Com isso, André (2001, p. 61) destaca algumas possibilidades de articular 

docência e pesquisa, uma delas é que "a pesquisa se torne um eixo ou núcleo do 

curso com atividades que desenvolvam habilidades e atitudes de investigação nos 

futuros professores”. 

De acordo com Demo (2010), não há separação entre ensino e pesquisa, ele 

defende a ideia de que é preciso educar pela pesquisa nos vários níveis de 

escolaridade, inclusive na pré-escola, sendo estas atividades indissociáveis para o 

processo educativo. 

Em concordância com essa ideia Freire (1996) também corrobora com a visão 

de que não há ensino sem pesquisa e nem pesquisa sem ensino, assim, 

compreendemos a investigação educativa como uma atividade que faz parte da 

natureza da prática do professor, estabelecendo uma relação de complementaridade 

entre docência e pesquisa, na medida em que ensinar não é transferir conhecimento, 

mas criar as possibilidades para sua própria produção ou a sua construção enquanto 

sujeitos da aprendizagem.  

Sendo assim, a perspectiva de formação do professor pela pesquisa é um 

caminho novo que vem sendo trilhado, em favor da ideia de que o professor da 

educação básica também produz conhecimentos relativos à sua própria prática: 

Nessa proposta, o conhecimento não é considerado propriedade 
exclusiva de pesquisadores dos centros de pesquisa e universidade. 
Os professores e as professoras também têm teorias que embasam a 
sua prática e práticas que embasam suas teorias, e esses 
conhecimentos podem ser sistematizados (GERALDI et al, 1998, 
p.262-263). 

  

Seguindo esse pensamento, entendemos que o professor é tão produtor de 

saberes quanto os professores da academia e retomamos para a importância da 

reflexividade enquanto uma premissa essencial para a formação e para a prática da 

pesquisa do professor, a partir do seu caráter dialógico entre a construção do 

conhecimento e a ação, caracterizando o ato pedagógico como uma prática reflexiva, 

de natureza crítica e emancipatória. 

 Assim, é preciso estabelecer um diálogo entre pesquisadores e professores no 

sentido de manter um relacionamento social mais democrático e transparente, em 
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que os professores não sejam meros objetos de estudo, mas participantes de 

pesquisas em colaboração ou não com a universidade. Para tanto, é importante que o 

professor tenha conhecimento a respeito das regras básicas para realização de uma 

pesquisa, que deve ser fomentada e sistematizada no seu percurso formativo, bem 

como a relevância dessa pesquisa para sua atuação profissional enquanto uma 

atitude autônoma do seu fazer pedagógico. 

Partindo desse pressuposto, os cursos de formação docente devem  

desenvolver atividades de pesquisa,que permitam aos professores dominarem os 

processos da pesquisa e seus instrumentos, sendo capazes de analisar e sistematizar 

os resultados da sua prática; socializá-la em periódicos da área educacional, bem 

como fomentar o aperfeiçoamento dos seus conhecimentos e da sua prática 

educativa. 

Dessa forma, compreendemos que pesquisa e docência devem caminhar 

juntas, mesmo sendo atividades distintas, elas estão imbricadas no ato educativo.  

Portanto, a formação centrada na pesquisa é um tema instigante no tocante a sua 

efetivação, sendo necessário ter clareza sobre o papel desse componente na formação 

e qual a sua interferência na práxis educativa. 

Sendo assim, é importante implementar a prática da pesquisa no curso de 

formação de professores na medida em que ela distancia o processo formativo da 

racionalidade técnica, transformando o docente em um investigador capaz de 

identificar problemas de ensino, construir propostas e soluções para as dificuldades 

postas, observando e analisando os resultados obtidos, corrigindo percursos que não 

foram satisfatórios, a partir da reflexão crítica sobre a própria prática.  
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CAPÍTULO 2 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS 

 Neste capítulo abordaremos a formação de professores para o ensino de 

ciências elencando alguns aspectos dessa área do conhecimento e da necessidade de  

pensarmos o ensino de ciências de modo a atender as demandas da 

contemporaneidade e teceremos algumas discussões, com base na literatura da área, 

sobre a importância da pesquisa na formação e na prática docente.  

 

2.1 Considerações sobre o ensino de Ciências e de Biologia no cotidiano 

Proporcionar uma educação de qualidade constitui-se em um dos desafios 

postos aos educadores de Ciências da Natureza. Ao tratarmos os assuntos de 

Ciências e de Biologia, nos dias de hoje, percebemos que inúmeras informações são 

passadas, muitas vezes, de forma mecânica dificultando o seu processamento, 

interpretação ou argumentação a respeito delas. Os numerosos conceitos e definições 

abordados, muitas vezes sem conexão com a realidade dos alunos, levam a certo 

desinteresse a respeito dos temas relacionados a essa área do conhecimento. Como 

destaca Krasilchik (2008), a Biologia pode ser uma das disciplinas de grande 

relevância ou uma das mais insignificantes, de acordo com a maneira ou a 

abordagem com que esses conteúdos são tratados.  

Justamente por não serem desafiados a buscar informações, pensar, interpretar 

questões e dar significado, os alunos geralmente recebem essas informações sem 

questioná-las e, mesmo que elas os beneficiem, não conseguem utilizá-las 

adequadamente. Tal conduta traduz o modelo de ensino da escola tradicional, que 

restringe o papel do educando ao de ouvinte passivo tornando a vivência de sala de 

aula pouco produtiva e não havendo preocupação com a efetivação da aprendizagem 

(DEMO, 2002). 

Os vastos conteúdos encontrados nos livros didáticos e a forma como são 

trabalhados podem contribuir para o desinteresse pelos assuntos, uma vez que não 

são entendidos necessitando decorá-los e memorizá-los, mesmo que 
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temporariamente, tendo em vista somente ser aprovado para a série seguinte. 

Apresentar tais assuntos, possibilitando a argumentação, valorizando os 

conhecimentos prévios e as indagações, promovendo o envolvimento dos alunos em 

ações para reconstruir esses conhecimentos por meio de conceitos científicos que 

possam comparar com seus conhecimentos iniciais, conduzirá o aluno à reflexão, à 

interpretação própria e ao desenvolvimento de sua autonomia (GIL-

PÉREZ,CARVALHO, 2009; DEMO; PONTE, 2002). 

O ensino de Ciências e de Biologia tem sido muitas vezes distanciado do 

aluno, pela falta de contextualização, assim, é preciso considerar que esses conteúdos 

devem ser trabalhados vinculados com a realidade, com os aspectos históricos e 

sociais, nos quais os sujeitos estão inseridos, proporcionando uma aprendizagem 

significativa que em nada se alinha com a mera transmissão de conteúdos de forma 

acrítica e descontextualizada.  

Diante dessas considerações, salientamos que a área de Ciências da Natureza 

tem produzido bastante conhecimento para o enfrentamento dos desafios postos ao 

ato educativo e ao ensino de ciências e biologia, como pode ser constatado nas obras 

de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002), Carvalho e Gil-Pérez (2006), Cachapuz 

(2005), Nardi, Bastos e Diniz (2004), dentre outros.  

Além disso, temos as pesquisas de mestrado e doutorado, bem como artigos 

publicados em periódicos como Ciência & Educação da (UNESP), Investigações em 

Ensino de Ciências (UFRS), Ciência & Ensino (UNICAMP), Ensaio (UFMG), entre 

outros, que trazem resultados de pesquisas empíricas ou teóricas acerca de temas 

relacionados à Educação Científica produzida nacional e internacionalmente que em 

muito tem contribuído para o desenvolvimento dessa área específica. 

Assim, tomando como base um ensino de ciências e biologia pautado numa 

formação de sujeitos mais participativos, reflexivos e autônomos passaram a ser a 

tônica dos trabalhos de pesquisa a partir da década de 90 (MELO, 2000) 

preconizando uma ressignificação no processo de ensinar e aprender. 

Já no final dessa década, em 1997, o Ministério da Educação (MEC) cria os 

parâmetros para o Ensino de Ciências indicando que a ciência deve ser mostrada 

como um conhecimento capaz de fornecer a “compreensão do mundo e suas 
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transformações, para reconhecer o homem como parte do universo e como indivíduo 

[...], favorecendo o desenvolvimento de postura reflexiva, crítica, questionadora e 

investigativa” (BRASIL, 1997, p. 23 e 24). 

Dessa forma, o ensino de ciências e biologia sofre as influências desse período, 

passando a ser questionada sobre as implicações sociais, bem como para o 

desenvolvimento científico e tecnológico em que as questões relacionadas com a 

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) ampliaram-se, de modo a atender as 

demandas da sociedade contemporânea. 

Atualmente, mesmo com os avanços nas pesquisas em ciências, nas discussões 

acadêmicas, essas inovações propostas para o ensino de Ciências da Natureza, 

muitas vezes, ainda não foram adotadas no espaço escolar, o que nos faz refletir 

sobre a necessidade delas saírem do campo do discurso para o âmbito da sala de 

aula. 

 

2.2 O processo formativo de professores da área de Ciências 

 Vivemos em uma era marcada pelo acelerado desenvolvimento cientifico e 

tecnológico, que orientado pela lógica capitalista, caminha em atendimento às 

questões econômicas e políticas deixando em segundo plano o bem estar social. 

Como consequência, o aumento desenfreado de novos produtos e artefatos, impacta 

fortemente a sociedade em uma relação cada vez maior de dependência e consumo. 

No ensino de Ciências, em que Ciência e Tecnologia são objetos diretos de 

estudo, é possível uma abordagem voltada meramente para a aprendizagem dos 

conceitos proveniente dessas áreas, sem questionamento das ideologias implícitas; ou 

a partir da problematização da realidade, fornecendo subsídios para desenvolver no 

aluno a autonomia intelectual e a consciência crítica, assim como uma visão mais 

realista da natureza da produção científica e tecnológica, considerando-os como 

processo social, coletivo e consequentemente permeado e influenciado por interesses 

diversos (AULER; DELIZOICOV, 2002; SANTOS, 2007, 2012). 

Pensando na caracterização de educação científica proposta por Auler e 

Delizoicov (2002), que propõem dois tipos de abordagens: reducionistas ou 

ampliadas. A abordagem voltada apenas para a formação conceitual é reducionista, 
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pois reproduz uma ênfase na concepção da neutralidade das decisões que envolvem 

a Ciência e a Tecnologia, contribuindo para a consolidação de uma perspectiva 

cientificista, baseada na autoridade do argumento científico. Já a abordagem que 

problematiza a realidade é considera pelos referidos autores como uma abordagem 

ampliada que busca relacionar os conteúdos científicos e tecnológicos a partir de suas 

relações sociais, fomentando uma análise crítica ao atual modelo de desenvolvimento 

econômico. 

Dessa forma, se pensarmos em uma perspectiva ampliada de educação 

científica, devemos reconhecer a complexidade que permeia a formação dos docentes 

da área de Ciências da Natureza diante desses objetivos, que exigem uma sólida 

formação conceitual e pedagógica, pautada numa visão mais realista da Ciência, 

levando em conta as múltiplas relações dessa com o contexto social, econômico e 

político (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 1995).  

Villani, Pacca e Freitas (2002) também ressaltam a complexidade da formação 

de professores de Ciências ao apresentar desafios de diversas ordens, como por 

exemplo, a necessidade de adequar o conteúdo ensinado às crescentes demandas de 

uma sociedade em constante desenvolvimento científico e tecnológico, visando ainda 

atender às exigências curriculares impostas pelas políticas governamentais de 

democratização do ensino, bem como o enfrentamento da multiplicidade 

sociocultural e limitações impostas pela crise do ensino público no país. 

Dificilmente desafios dessa natureza, dada à complexidade e 

imprevisibilidade que os permeiam, poderão ser rompidos se tomados como base 

uma formação centrada na racionalidade técnica, em que a solução de problemas é 

orientada previamente por meio da aplicação de conhecimento teórico 

(CONTRERAS, 2002). 

 Portanto, pensando no ensino de Ciências numa perspectiva de educar para 

cidadania, devemos entender a formação dos professores dessa área de maneira 

continua e processual, incentivando a busca tanto na prática como na teoria de 

subsídios para avaliar e, se necessário for, questionar a concepção de Ciência, ensino 

e sociedade que a escola tem reproduzido.  
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 Nesse sentido, é preciso (re)pensar no desenvolvimento profissional4 dos 

professores de modo que os conhecimentos científicos sejam amplamente discutidos 

e debatidos contribuindo para um ensino de ciências  melhor, pautado na reflexão 

sobre a função do educador e sobre a importância dos conteúdos e da forma que são 

abordados para a formação cidadã do educando. 

Sendo assim, o foco da formação deve ultrapassar o limiar do 

desenvolvimento de competências, destrezas e habilidades de como instrumentalizar 

o professor da área específica de ciências, voltando-se para uma dimensão mais 

alargada do seu papel, com vistas a refletir acerca dos significados político, social e 

educativo do ensino de ciências que desenvolvem (GIL-PÉREZ; CARVALHO, 2009). 

Nesse sentido, é preciso entender que a formação dos professores de ciências 

deve primar por aspectos como: valorização da experiência que o aluno possui; tratar 

da história da ciência; problematizar as relações Ciência, Tecnologia e Sociedade, 

bem como considerar os aspectos sociais que envolvem a educação. 

Portanto, é imprescindível partir da valorização do conhecimento científico e 

tecnológico, exigindo do professor uma concepção de ensino de ciência que supere a 

visão dogmática, irreflexiva e descontextualizada da realidade da qual fazem parte, 

sendo esse um desafio para a formação inicial e continuada de professores de 

ciências. 

2.3 Desafios do ensino de ciências 

 Ao nos referirmos ao ensino de ciências logo vêm em mente os desafios postos 

na atualidade para o enfrentamento da complexidade do ato educativo com vistas ao 

desenvolvimento de uma educação científica, que está para além dos muros da 

escola chegando para o âmbito social. 

Desse modo, indagamos acerca dos problemas que o professor encontra no seu 

cotidiano, que o afasta de um ensino de ciências adequado e de qualidade. Sendo 

                                                             
4 Neste trabalho consideramos desenvolvimento profissional (PONTE,2002)  enquanto um processo 
gradual que ocorre por meio de oportunidades e experiências sistematizadas para promover o 
crescimento e desenvolvimento do professor como um todo em seus aspectos cognitivos, afetivos e 
relacionais. 
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assim, neste tópico enumeramos alguns dos desafios colocados à formação de 

professores de ciências, tais como: o entendimento das finalidades de ensinar 

ciências; superação da dependência do livro didático e aproximação entre pesquisa e 

o ensino de ciências. 

 

2.3.1- Finalidades do ensino de ciências 

 É inegável que o professor de ciências precisa saber as teorias científicas e suas 

relações com as tecnologias, porém, essa característica não é suficiente para uma 

educação que vise atender as demandas de uma sociedade plural e complexa na qual 

vivemos (DELIZOICOV et al 2001).Dessa forma, pensando em um apropriado 

desempenho docente é que precisamos alargar a concepção do ensino de ciências, no 

sentido de que não basta possuir um conjunto de saberes pautado em 

procedimentos, modelos e teorias científicas para uma concepção desse ensino 

enquanto construção social permeada de influências históricas, culturais, sociais e 

políticas.    

Sob tal intento, discorreremos sobre algumas necessidades formativas que 

devem ser consideradas para o ensino de ciências, segundo Carvalho e Gil-Pérez  

(2009), começaremos pela ruptura com visões simplistas sobre o ensino de ciências 

que consiste numa ideia ingênua de que ensinar é fácil, com enfoque centrado no 

domínio dos conteúdos disciplinares, relegando as questões didático-pedagógicas e 

relativas à prática docente a segundo plano, tornando o professor um técnico apto a 

transmitir conhecimentos. 

 De acordo com os autores, ao pedir a um professor em formação ou em 

exercício para dar sua opinião sobre o que é necessário para a docência em ciências, 

geralmente atribuem uma ideia espontânea do ensino, como algo naturalmente 

simples, e não constam muitos dos conhecimentos que a pesquisa aponta como 

fundamentais para que o processo educacional seja de fato significativo. 

 Nesse sentido, os autores apontam que a ruptura de visões simplistas mostra-

se extremamente importante para superar um modelo de formação baseado na 

racionalidade técnica em que há uma supervalorização do conhecimento científico, 
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desconsiderando a complexidade da prática pedagógica, assim como o processo de 

construção do conhecimento no âmbito escolar.  

Carvalho e Gil-Pérez (2009) também afirmam a necessidade de conhecer a 

matéria a ser ensinada, ou seja, a importância dos conhecimentos teóricos sobre a 

aprendizagem das ciências que segundo os autores, é preciso suplantar a ideia de 

que os professores são apenas transmissores de informações, avançando para uma 

ideia de construtores de conhecimentos, uma vez que sendo construtores, necessitam 

adquirir o conhecimento teórico fundamentado para seguir adiante em uma 

construção estruturada. Assim, a formação de professores para o ensino de Ciências 

deve contemplar os conhecimentos referentes à matéria a ser ensinada, bem como a 

produção histórica da área científica,acompanhar como se dá esse desenvolvimento 

científico, e também o que é considerado como conhecimento científico.  

Outra necessidade formativa refere-se a questionar as ideias docentes de 

“senso comum” sobre o ensino e aprendizagem das ciências que consiste em 

compreender e analisar criticamente o que é ensinar Ciências, assim como, 

questionar as demandas consideradas como naturais acerca do ato educativo. 

Portanto, os professores precisam obter conhecimentos teóricos sobre a 

aprendizagem de ciências, o que lhes permitirão elaborar atividades que projetem a 

intenção da aprendizagem em Ciências e também aquisição de formas de reflexão 

sobre sua prática pedagógica. 

No que concerne a adquirir conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem 

das ciências esse é um aspecto que possibilita ao professor reconhecer que as 

concepções alternativas são difíceis de serem abandonadas e trocadas por 

conhecimentos científicos, reconhecer que a aprendizagem significativa ocorre ao 

construirmos conhecimentos por meio de uma postura inquiridora e 

problematizadora da realidade e por último reconhecer a dimensão social da 

construção do conhecimento. 

Para Carvalho e Gil-Pérez (2009) saber analisar criticamente o “ensino 

tradicional”, significa reconhecer as limitações dos currículos tradicionais, a forma 

de inserir os conhecimentos, as atividades práticas e exercícios propostos, as 

maneiras habituais de avaliar e os modos de sistematização e organização escolar. 
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 Saber dirigir o trabalho dos alunos, isto é, apresentar e conduzir 

adequadamente as atividades, fazer sínteses, recapitular e reformular abrindo 

espaços propícios para a troca e contribuições dos alunos, criar um ambiente 

profícuo de funcionamento da aula pautado pelo acolhimento e cordialidade. 

Ainda segundo os autores saber avaliar, consiste em buscar meios e instrumentos de 

aprendizagem que permitam acompanhar o processo de construção do 

conhecimento, ampliando assim, o conceito e a prática da avaliação. 

 Adquirir a formação necessária para associar ensino e pesquisa didática, ou 

seja, pensar estratégias de ensino que conduzam ao aprender significativamente, isso 

nos remete a pensar numa proposta baseada em uma situação problemática por meio 

da inserção da pesquisa. 

 Diante de todos esses aspectos, precisamos refletir acerca do questionamento 

para que ensinar ciências? Sendo esta indagação um bom começo para (re) pensar as 

finalidades dessa área de conhecimento com vistas para o desenvolvimento de uma 

formação cidadã que possibilite aos indivíduos perceber criticamente as modificações 

da vida pessoal, social e profissional advindos dos avanços científicos e tecnológicos 

do mundo contemporâneo. 

 Nesse sentido, o intuito de compreender melhor o mundo, decidir com 

coerência as suas escolhas, intervir conscientemente no meio em que vive é que 

residem as razões de ensinar ciências (AULER; DELIZOICOV, 2001). 

 E isso está intimamente ligado à importância da educação científica como 

meio de democratização do conhecimento, que leva ao entendimento, ao 

questionamento e ao posicionamento crítico que são indispensáveis para a 

compreensão dos avanços e dos impactos da ciência e da tecnologia (AULER; 

DELIZOICOV, 2001). 

 

2.3.2- Superação da dependência do livro didático 

 Existem muitos relatos e pesquisas que têm salientado que o livro didático 

vem sendo, muitas vezes, assumido como principal instrumento de trabalho do 

professor, dando suporte á prática docente, constituindo-se na referência da grande 

maioria dos professores (DELIZOICOV, et al, 2009). 
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 Um dos possíveis motivos dos professores darem preferência a esse recurso 

didático pode estar associado a não ter acesso a outro recurso, aliado à precária 

formação nos cursos de licenciatura, o que resulta numa carência de conhecimentos 

na área específica e pedagógica, em que o livro didático passa a se tornar como a 

principal fonte de conteúdo científico, como sugestão de como abordar determinado 

assunto interferindo sobremaneira nas estratégias de ensino utilizadas pelo 

professor. 

 Sabemos da importância desse recurso, mas de maneira geral, muitas vezes, o 

livro didático ainda é visto como um guia para o rol de conteúdos, que devem ser 

seguidos, como uma forma de cumprimento do programa evidenciando uma 

educação preocupada com o acúmulo de informações compartimentadas e 

descontextualizadas deixando de lado outras dimensões, que o ensino de ciências 

pode proporcionar que estão para além da dimensão conceitual, do desenvolvimento 

de habilidades cognitivas para uma visão social e crítica da ciência. (CARVALHO, 

2005; DELIZOICOV, 2009). 

 Dessa forma, compreendemos que por melhor que seja o livro didático 

adotado pelo professor ele não pode ser a única fonte de conhecimento, pois, corre-se 

o risco de limitar seu aprofundamento nos conteúdos e/ou até mesmo levar a 

equívocos conceituais provenientes de alguns problemas que o livro pode apresentar, 

assim, reiteramos a importância da utilização de mais de um livro didático, bem 

como de outras fontes como forma de enriquecer e abrir novas possibilidades a 

serem exploradas no ensino de ciências. 

2.2.3 Aproximação entre pesquisa e ensino de ciências 

A formação do professor que pesquisa sua prática tem sido bastante 

enfatizada na literatura, porém como apontam diversos autores (PONTE; 

CONTRERAS, 2002; DEMO, 2010; PIMENTA, 2002) há uma diversidade de 

interpretações e usos desses conceitos, sendo necessário especificar a que perspectiva 

estamos nos referindo quando abordamos a formação pela pesquisa.  

Nesse sentido, pensemos nas formas de pensar a formação dos professores de 

ciências associando o trabalho docente à pesquisa, como uma proposta que visa 

superar os limites da formação meramente técnica, que supervaloriza os 
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conhecimentos específicos a serem ensinados, em detrimento dos aspectos 

pedagógicos e sociais da educação. 

De modo geral, ao longo dos anos o ensino de ciências vem sendo transmitido 

por meio de leis e princípios postos como verdadeiros, sem nenhum tipo de 

questionamento sobre as temáticas em estudo. Tal posicionamento é contraditório a 

proposta de ensino baseado na pesquisa, em que o aluno é levado a construir, 

desenvolver e validar suas proposições (DELIZOICOV, et al, 2009). 

Dessa maneira, o processo de ensino-aprendizagem transcorre por meio do 

diálogo, da interpretação, da escrita e da elaboração de argumentos fundamentados 

que são estabelecidos num movimento de construção permanente entre os atores 

envolvidos nesse processo de construção de conhecimentos. 

Para tanto é preciso considerar que as concepções espontâneas dos alunos se 

convertam em conhecimentos científicos construídos e/ou reconstruídos pelo 

intermédio de uma proposta de ensino pautada na busca e no questionamento que 

são componentes basilares da ação investigativa, levando a edificação de saberes 

significativos e construídos pelo próprio aluno. 

De acordo com Pedro Demo tratar a pesquisa como princípio educativo, gera 

uma possibilidade de formar alunos-sujeitos enquanto “aquele que trabalha com o 

professor, contribui para reconstruir conhecimento, busca inovar a prática, participa 

ativamente de tudo” (DEMO, 2003, p. 30), bem como professores mais ativos no que 

concerne a procurar propostas próprias e inovadoras no ensino de ciências. 

Assim, guiar o ato pedagógico pela pesquisa reflete em um ensino de Ciências 

pautado numa concepção problematizadora, compreendendo o caráter histórico e 

mutável do conhecimento científico, valorizando a humanização e socialização que 

possibilita a constituição de cidadãos capazes de assumir responsabilidades 

profissionais e sociais.  

Dessa forma, faz-se necessário compreender a dinâmica do desenvolvimento 

do trabalho científico e da natureza da ciência, superando a concepção empírico-

indutivista, ainda muito difundida no campo das ciências naturais, que preconiza 

um método único e infalível de praticar ciência, pautado numa metodologia indutiva 
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que se inicia com a observação neutra dos fatos e culmina com verdades absolutas 

que foram testadas e provadas cientificamente. 

Portanto, articular estratégias de ensino apropriadas, entre elas a investigação 

educativa conjuntamente com história e a filosofia da ciência, pode propiciar ao 

estudante um espectro mais abrangente e legítimo do trabalho científico, conferindo-

lhe um entendimento mais amplo e realista acerca do ensino de ciências. 

Outro aspecto importante atribuído a tal perspectiva reside na possibilidade 

de interpretação crítica do mundo em que vivemos, levando a uma maneira 

investigativa e científica de pensar e de agir sobre distintas situações e realidades, 

gerando o desenvolvimento profissional, que pode trazer contribuições para: a 

formação contínua de sujeitos críticos; a reflexão e busca soluções para os desafios da 

prática; estimular a autoformação, bem como articular teoria e prática. 

Assim, a formação centrada na investigação deve fornecer elementos teóricos, 

a reflexão sobre atividades elaboradas pelo professor, bem como despertar a 

curiosidade a vontade de aprender, para isso, não basta o domínio do conteúdo a ser 

ensinado que muitas vezes reporta-se a uma prática reprodutivista e desconexa com 

a realidade, afastando o cotidiano do aluno dos saberes científicos, e das atividades 

de investigação que conduzem a (re) construção do conhecimento. 

 

2.3.4 A História da Ciência e o Ensino de Ciências 

Atualmente vem sendo bastante discutida a questão da introdução da História e 

Filosofia da Ciência nos cursos de licenciatura em Ciências Naturais, sobretudo, 

depois das recomendações estabelecidas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais- 

PCNs da área de Ciências da Natureza, que assinala: 

Especialmente a partir dos anos 80, o ensino de Ciências Naturais se 
aproxima das Ciências Humanas e Sociais, reforçando a percepção da 
Ciência como construção humana, e não como “verdade natural” e 
nova importância é atribuída à História e a Filosofia da Ciência no 
processo educacional. [...] A História da Ciência tem sido útil nessa 
proposta de ensino, pois o conhecimento das teorias do passado pode 
ajudar a compreender as concepções dos estudantes do presente, 
além de também constituir conteúdo relevante do aprendizado 
(BRASIL, 1998, p.21). 
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Contudo, ainda há uma dificuldade em inserir a História e Filosofia da ciência 

nos cursos de formação docente, principalmente por escassez de material, textos, 

artigos que possam retratar as tentativas, os erros e acertos para a elaboração de uma 

teoria, bem como a sua transitoriedade devido ao caráter de construção permanente 

do conhecimento científico. 

A pouca familiaridade dos professores com a História da Ciência pode levar a 

concepções equivocadas, tais como: ciência como descoberta em detrimento da ideia 

de construção; ciência como um conhecimento linear e acumulativo; ciência como 

trabalho de „gênios‟ e ciência como uma atividade neutra e objetiva 

(DELIZOICOV,2001; CARNEIRO; GASTAL,2005) 

Ao passo que, conhecendo a História da Ciência o professor passa a 

compreender o seu desenvolvimento, afastando-se de concepções incoerentes acerca 

da sua natureza, buscando situa-la no tempo e no espaço de modo a proporcionar 

uma visão mais adequada da ciência. 

Assim, é imprescindível nos processos formativos a contextualização histórica 

da ciência, como uma maneira de compreender as transformações pelas quais passou 

à ciência, assim como, as concordâncias, as discordâncias e as quebras de paradigmas 

que foram influenciados pelos aspectos socioculturais de sua época e que marcaram e 

marcam a construção do conhecimento científico. 
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CAPÍTULO 3 

PERCURSO METODOLÓGICO 

  
 Nas ciências sociais e humanas, o objeto de estudo é o homem e sua 

imbricada relação com o mundo no seu convívio social. Assim, os sujeitos são 

concebidos imersos em suas relações com os outros sujeitos e com o meio em que 

vivem. Devido à sua natureza a tais objetos, são menos aplicáveis à dissecação dos 

métodos objetivistas propostos pelas Ciências da Natureza. Sob essa ótica, 

consideramos as particularidades das vivências, levando em conta que o objeto 

investigado pode ser compreendido como a representação de uma realidade que é 

multifacetada e tem um contexto próprio. 

Nesse contexto, apresentam-se as subjetividades, valores, aspirações, atitudes 

e crenças, que podem ser tomados a partir da realidade estudada, de forma que essa 

seja compreendida, aprofundada e retratada. 

Considerando tais ideias, escolhemos a pesquisa qualitativa por considerar 

que essa abordagem pode desvelar os fenômenos em seu contexto real, tomando seus 

recortes e entremeios. Entendendo que existem peculiaridades que os sujeitos 

expressam de maneira singular, uma vez que essa pesquisa busca “apreender os 

aspectos ricos e imprevistos que envolvem uma determinada situação, que se coloca 

como fundamental para uma definição mais precisa do objeto de estudo” (LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986, p. 22). 

 Os registros escritos são fontes de informações que podem se apresentar como 

objeto de investigação, possibilitando serem interpretados, analisados e criticados de 

acordo com o interesse do investigador, mas seguindo uma metodologia científica 

sistematizada e eficaz. Portanto, o tratamento analítico dado às informações contidas 

no documento escrito foi realizado por meio da Análise de Conteúdo de Bardin 

(2011). 

A entrevista semiestruturada entra no percurso metodológico como 

instrumento, que agrega a percepção dos sujeitos sobre a formação que lhe foi 

propiciada, enquanto que os documentos trazem intencionalidades, propostas 
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formativas, habilidades e competências a serem desenvolvidas por meio da ação 

formativa. Os documentos e a entrevista foram de fundamental importância para 

compreender como se deu a formação, entendendo que são os participantes com suas 

vivências, com seu cabedal de experiências, com sua sensibilidade que dá contornos 

reais à formação. 

Neste capítulo, tecemos os caminhos seguidos no desenvolvimento do 

trabalho com intuito de oferecer ao leitor uma detalhada descrição acerca dos 

instrumentos e técnicas de pesquisa utilizadas na coleta de dados, facilitando, assim, 

a compreensão do desenvolvimento da investigação. 

 3.1 – Lócus da Pesquisa 

  A Universidade do Estado da Bahia (UNEB) é uma instituição de ensino 

superior seu sistema de funcionamento é multicampi, vinculada à Secretaria de 

Educação e Cultura do Estado, com sede na capital Salvador- BA e jurisdição em 

todo o Estado (PROJETO, 2012). É uma autarquia que foi instituída pela Lei no 66 de 

10 de junho de 1983 e sua autorização de funcionamento deu-se através do decreto 

presidencial n0 92.937 de 17 de julho de 1986. Reiteramos que todas as informações 

contidas neste tópico foram retiradas do Projeto de reconhecimento do Curso de 

licenciatura em Biologia, vinculado ao PROESP, realizado na UNEB, campus VII, 

Senhor do Bonfim/BA. 

  Os campi universitários foram instalados em quase todo o Estado com o 

intuito de atender a demanda do Ensino Superior de residentes no interior, 

possibilitando a formação dessas pessoas e aprimoramento acadêmico, científico e 

tecnológico, por meio do ensino, pesquisa e extensão.  

Atualmente, a UNEB compõe-se de 24 campi e 29 departamentos localizados 

em sedes de vários municípios baianos, abrangendo uma área geoeconômica de 

influência de aproximadamente 276.105 km2 (PROJETO, 2012). 

A UNEB foi pioneira em projetos de formação de professores em serviço na 

Bahia. Iniciou com a Rede UNEB 2000, com o curso de pedagogia e, em 2004, 

instituiu o Programa de Formação de Professores do Estado (PROESP), 

estabelecendo convênio entre a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) e o 
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Instituto Anísio Teixeira (IAT), com o objetivo de implantar cursos de licenciatura 

para os professores que atuavam na rede estadual e municipal de ensino, e não 

possuíam licenciatura plena na disciplina de docência. 

O objetivo do programa era propiciar aos docentes da Rede Pública Estadual 

atualização pedagógica por meio de aprofundamento de conteúdos e metodologias 

de ensino, bem como possibilitar a ascensão na carreira desses docentes, os quais já 

possuem prática pedagógica num dado componente curricular sem, contudo, possuir 

habilitação específica para ministrá-lo ou possuir apenas Licenciatura Curta. 

O pré-requisito básico de participação é que o aluno estivesse no exercício 

docente e que nele permanecesse até a sua conclusão. O programa foi estruturado em 

3 etapas - a primeira, em 11 departamentos da UNEB, oferecendo 17 cursos com 850 

vagas, atingindo 70 municípios dos territórios de abrangência desses departamentos. 

Concorreram ao processo seletivo 1349 candidatos e foram matriculados 816 alunos 

em janeiro de 2004. A conclusão do curso ocorreu em abril de 2007, com um total de 

705 formandos, o que correspondeu a um percentual de 86,40% de aprovação 

(PROJETO, 2012). 

A segunda etapa teve início em setembro de 2005, com participação de 12 

departamentos atuantes no Estado, envolvendo 298 alunos dos 46 municípios 

vinculados à área onde os cursos são implantados. 

A terceira etapa do PROESP ofereceu 610 vagas nas áreas de Letras, História, 

Biologia, Física, Química Educação Física e Artes distribuídas nos departamentos de 

Juazeiro, Senhor do Bonfim, Jacobina, Irecê, Santo Antonio de Jesus, Caetité, 

Guanambi e Teixeira de Freitas.  

O Curso no qual desenvolvemos a nossa pesquisa aconteceu na terceira etapa 

do Programa Especial de Formação para Professores do Estado (PROESP), teve seu 

início em janeiro de 2009 e sua conclusão em fevereiro de 2012, foi oferecido pela 

Universidade do Estado da Bahia- UNEB – Departamento de Educação, Campus VII, 

sediado em Senhor do Bonfim, município localizado na Região denominada 

Piemonte Norte do Itapicuru.   

Originalmente criada como Faculdade de Educação de Senhor do Bonfim 

(FESB), em 1986, recebeu a denominação de Departamento de Educação, campus VII, 
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durante a reestruturação das Universidades Estaduais, em 1997, com a Lei no 

7176/1997, que redimensionou a estrutura administrativa da Universidade, com a 

concepção de departamento, como célula básica da estrutura acadêmico-

administrativa (PROJETO, 2012). 

A escolha do curso de formação de professores em serviço se deu em virtude 

do convívio com as professoras-alunas do PROESP no ambiente escolar, surgindo 

assim, o interesse em investigar as nuances pedagógicas do curso centrando na 

formação pela pesquisa, bem como a concepção de pesquisa que foi incorporada no 

curso de licenciatura plena em Biologia. A turma estudada tem um total de 35 

professores-alunos. 

 O curso de Biologia do PROESP, realizado pela UNEB, Campus VII, Senhor do 

Bonfim-BA, teve sua ação formativa numa proposta modular com uma semana de 

aula a cada mês para docentes em exercício, apresentou peculiaridades - o que o 

tornou uma licenciatura diferenciada do curso de licenciatura tradicional -, devido ao 

fato de os sujeitos já estarem em sala de aula e, concomitantemente, desenvolvendo 

ação didático-pedagógica na área de estudo. 

 

3.2 - Participantes da Pesquisa 

Os participantes da pesquisa foram os professores-alunos do Curso de 

Licenciatura em Biologia, a turma era composta por 35 professores-alunos, 

entretanto, participaram da pesquisa 20 professores-alunos e três professores 

formadores. 

 Os professores-alunos participantes dessa pesquisa têm um perfil etário entre 

35 e 61 anos de idade e entre 9 e 34 anos de experiência docente em classes dos anos 

iniciais e finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. 

 Para alguns desses professores, essa Licenciatura constituiu formação inicial e, 

para outros, uma segunda licenciatura, já que alguns deles têm habilitação em 

Pedagogia; Letras e Zootecnia. Portanto, a participação no Programa também foi 

motivada pelo desejo e necessidade de possuir formação específica num componente 

curricular, garantindo assim, uma estabilidade na escola em que lecionam. 
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Para a escolha dos participantes estabelecemos os seguintes critérios:  

I) Possuir a partir de cinco anos de experiência docente; 

II) Residir na cidade polo do curso PROESP; 

III) Estar ou ter lecionado ciências ou Biologia; 

IV) Manifestar interesse pela pesquisa, assinando o Termo de Consentimento 

Livre Esclarecido (TCLE). 

É válido considerar também que, numa pesquisa de cunho qualitativo, não há 

preocupação acentuada com dados quantitativos, mas, sobretudo, com seu caráter 

interpretativo; e, por outro lado, os dados tendem a se repetir, já que os participantes 

foram formados em contextos acadêmicos e profissionais com características e 

condições bem semelhantes e, sendo assim, suas matrizes de referência produzem 

posicionamentos similares.  

As questões éticas foram levadas em consideração inclusive sendo o projeto de 

pesquisa submetido ao Comitê de Ética, e aprovado sendo cadastrado na Plataforma 

Brasil sob o número de cadastro 24300013.2.0000.0055. 

Delinearemos sucintamente no quadro abaixo o perfil dos professores-alunos 

entrevistados, os quais serão apresentados com pseudônimos para manter em sigilo a 

identificação dos sujeitos da pesquisa, por se tratar de uma pesquisa qualitativa que 

envolve seres humanos. 
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Quadro 1- Breve caracterização dos professores-alunos entrevistados 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

 

 

                                                             
5 A referida professora-aluna pediu sua aposentadoria logo após o término do curso do PROESP. 

Professor – 

Aluno 

Formação inicial Tempo serviço Rede Leciona 

HELEN Magistério 34 Anos Municipal Ens. Fundamental I 

 MARY Magistério 33 Anos Municipal Ens. Fundamental I 

TÂTI Magistério 31 Anos Estadual Ens. Fundamental I  

 TAMY Magistério 31 Anos Municipal Ens. Fundamental  I 

    VERA Magistério 28 Anos Municipal Ens. Fundamental  I 

  GISA 5 Magistério 26 Anos Estadual Aposentada 

  BENA Magistério 26 Anos Municipal Ens. Fundamental  I 

MAZÉ Magistério 24 Anos Municipal Ens. Fundamental  I 

DANI Magistério 24 Anos Particular Ens. Fundamental II 

MARLY Magistério 23 Anos Municipal Ens. Fundamental  II 

RILZA Magistério 22 Anos Estadual Ens. Fundamental  II 

SANDY Pedagogia  21 Anos Estadual Ensino Médio 

FLÁVIA Normal Superior 20 Anos Estadual Ens. Fundamental II 

DEIVISON Magistério 18 Anos Municipal Ens. Fundamental  II 

ROSE Pedagogia 18 Anos Municipal Ens. Fundamental  I 

SALETE Pedagogia 17 Anos Municipal Ens. Fundamental  II 

        TONI Zootecnia 16 Anos Municipal Ens. Fundamental II   

            MIZA Letras 15 Anos Municipal Ens. Fundamental  II 

ALICE Pedagogia 14 Anos Municipal Ens. Fundamental II 

CAREM Magistério 9 Anos Municipal Ens. Fundamental  II 
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3.3 - Caracterizando os Instrumentos e Técnicas de Análise de dados  

 

Aqui, delineamos os instrumentos e as técnicas da qual lançamos mão para 

levantamento e análise dos dados tomados. A caracterização dos instrumentos e das 

técnicas de análise de dados dá ao pesquisador, bem como ao sujeito-leitor, 

condições de compreender as ações empreendidas para se chegar aos dados.  

Por meio das técnicas e instrumentos, o pesquisador constrói paulatinamente a 

sua análise. Nesse processo de escolhas, idas e vindas vão possibilitando um olhar 

mais apurado que exige inferências e percepção aguçada, de onde emergem 

categorias que codificam os conteúdos explícitos e latentes na base de dados. 

Seguindo os encaminhamentos de uma pesquisa qualitativa, de antemão 

selecionamos os instrumentos de maneira criteriosa para que o desenvolvimento e 

conclusão da pesquisa sejam bem sucedidos.  

Nesta pesquisa, os dados foram constituídos por meio de Análise Documental 

e Entrevistas Semiestruturadas; a análise desse material se deu por meio da Técnica 

de Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011). 

3.3.1 - Documentos tomados para análise  

Para a análise, tomamos dois documentos do referido curso, a saber: Projeto 

de Curso e os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC). Para orientar essa análise, 

tivemos como fio condutor do processo questionamentos sobre como esses egressos 

entendem e ou conceituam pesquisa, bem como que sentidos atribuem ao professor 

pesquisador. Sendo assim, buscamos as bases epistemológicas no que se refere à 

pesquisa no Projeto do Curso, na sua justificativa, na sua metodologia, no seu campo 

de atuação e em seguida analisamos as temáticas e os resumos dos TCC observando 

o enfoque e a sua relevância para a pesquisa no ensino de ciências e para seu fazer 

pedagógico. 

Os registros escritos, os documentos, tomados nesse trabalho, foram obtidos 

diretamente do Departamento de Educação – Campus VII, Senhor do Bonfim - BA.  O 

Projeto do Curso PROESP de Biologia do qual apresentamos a estrutura (anexo A), 
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os temas (títulos) e justificativas dos Trabalhos de Conclusão do Curso (TCC) no 

(Anexo B) e as seus respectivos resumos, são apresentadas no (Anexo C). 

 
3.3.2 - Entrevista Semiestruturada 

A entrevista é uma técnica de coleta de dados que implica um contato mais 

direto do entrevistador com o entrevistado. A entrevista semiestruturada “[...] 

favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a 

compreensão de sua totalidade [...]” além de manter a presença consciente e atuante 

do pesquisador no processo de coleta de informações (TRIVIÑOS, 1987, p. 152). 

  A opção por uma entrevista de caráter semiestruturado deve-se ao fato de tal 

modelo de entrevista proporcionar uma maior liberdade ao entrevistado, bem como 

maior flexibilidade ao entrevistador, no sentido de lhe propiciar mais fluidez, 

porquanto esse vai lançando questões de acordo com o desenvolvimento, 

compreensão e interação do entrevistado com os questionamentos lançados. 

Na sequência, inicia-se a exploração do material que se constitui numa etapa 

importante para a interpretação e inferência do corpus do documento em análise, 

culminando com o tratamento dos resultados a partir de reflexões, intuições e a 

criatividade do pesquisador, em que o seu embasamento teórico funciona como 

lentes para detectar o sentido e significado que a mensagem imprimiu. 

                  Segundo Marconi e Lakatos (1996, p. 86), a entrevista oportuniza “a 

obtenção de dados que não se encontram em fontes documentais e que sejam 

relevantes e significativos por meio dela, se tem a possibilidade de se conseguir 

informações mais precisas, podendo contestar de imediato as discordâncias”. Isso 

decorre do direcionamento que o pesquisador utiliza como estratégia de 

comunicação para, a partir disso, interpretar e extrair os sentidos que emergem 

desses discursos. 

 As entrevistas possibilitam um acréscimo bastante qualitativo às ideias 

expressas no texto do Projeto do Curso e na justificativa dos temas das monografias, 

uma vez que cada professor-aluno pode acrescentar elementos que auxiliem 

sobremaneira a análise das ideias expressas nas concepções e diretrizes do Curso de 
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Licenciatura em estudo, sobretudo, trazendo em sua fala caracterizações e percepções 

que construam um olhar peculiar desses participantes sobre a formação recebida. 

 As falas e experiências das docentes, participantes da pesquisa, tiveram, de 

certo modo, caráter experiencial, uma vez que as intencionalidades e práticas 

expressas nos documentos ganham outros contornos e outros sentidos quando se 

revestem da experiência e do olhar ativo e plural dessas protagonistas a quem a 

formação se dirigiu diretamente. 

Entretanto, a entrevista semiestruturada, nesta pesquisa, representa um dos 

instrumentos básicos para a coleta de dados. Sendo assim, Lakatos e Marconi (1996) 

destacam que, na entrevista, a relação que se cria é de interação, havendo uma 

reciprocidade entre o entrevistador e o entrevistado.  

 Essa modalidade de entrevista, ao mesmo tempo em que valoriza a presença 

do investigador, oferece todas as possibilidades para que o sujeito da pesquisa 

alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias para o desenvolvimento da 

investigação (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2000). 

  A análise do material se deu a partir da Análise de Conteúdo que segundo 

Bardin (2011) é um instrumento metodológico para dá conta de perceber essas 

formas de conceber a pesquisa por meio de entrevistas e análise documental do 

referido curso.  

A produção científica na área da Educação, com base na Análise de Conteúdo, 

tem se consolidado como uma técnica antiga e que vem se desenvolvendo junto às 

Ciências Sociais como um instrumento de análise interpretativo, que leva o homem a 

produzir novos conhecimentos.  

Como afirma Franco (1994, p.53), “[...] a Análise de Conteúdo é um método de 

pesquisa cujo objetivo é a busca do sentido ou dos sentidos de um texto”. Portanto, a 

abordagem da análise de conteúdo utiliza técnicas parciais e complementares para 

explicitar sistematicamente o significado que o conteúdo da mensagem apresenta a 

partir da exploração de documentos levantando os conceitos ou os temas que o texto 

aborda. 

Seguindo os procedimentos metodológicos da análise documental que, como 

afirma Bardin (2011), trata-se de uma operação que visa representar o conteúdo de 
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um documento de uma maneira minuciosa, de modo a emergir desses documentos 

categorias a serem analisadas. Para isso, é necessário que a pesquisadora debruce-se 

sobre esses dados para levantar informações relevantes nos documentos, que sirvam 

para atender aos objetivos da pesquisa, portanto, faz-se um recorte daquilo que 

interessa na investigação, como nos chama atenção Lüdke e André (2002, p.39): 

Os documentos constituem também uma fonte poderosa de onde 
podem ser retiradas evidências que fundamentem afirmações e 
declarações do pesquisador. Representam ainda uma fonte “natural” 
de informação. Não são apenas uma fonte de informação 
contextualizada, mas surgem num determinado contexto e fornecem 
informações sobre esse mesmo contexto. 

Com o material em mãos e pensando no êxito do tratamento dos dados, se faz 

necessária uma análise do corpus da pesquisa, de maneira que se possa extrair os 

sentidos presentes no texto do documento. 

Então, para Bardin (2011, p. 125), a organização da análise de conteúdo se dá 

em três polos cronológicos: 1) a pré-análise; 2) a exploração do material; 3) o 

tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

A fase da pré- análise deste trabalho iniciou-se com a escolha dos documentos. 

Em seguida, foi feita uma leitura “flutuante”, que constituiu em um momento de 

visualizar as impressões e informações a partir do contato com o documento; o 

próximo passo foi à preparação do material facilitando a sua manipulação para 

análise.  

A partir da segunda leitura, já explorando o material propriamente dito, 

fomos tentando identificar aspectos importantes para elencar as possíveis categorias 

a serem analisadas. Essa fase é árdua, longa e requer a aplicação do que foi 

determinado na pré-análise para operacionalizar a codificação que a mensagem do 

texto traz. 

Depois de definir as unidades de análise, partimos para a categorização que 

foi construída por análise semântica inferida no texto, como mostra Franco (2003, 

p.51) “é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, 

por diferenciação seguida de um reagrupamento baseado em analogias, a partir de 

critérios definidos”. Tais critérios são embasados em um referencial teórico com o 

objetivo de refletir a intencionalidade da pesquisa. 
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Dessa forma, para auferir significações e sentidos aos dados, é preciso 

organizar a análise para visualizar e interpretar o seu conteúdo, sintetizar as 

informações e fazer a inferência, levando em consideração a subjetividade humana 

para manter sempre as ideias que foram atribuídas pelos participantes da pesquisa. 

Daí, percebemos que o ato de inferir nos remete a conhecimentos subjacentes 

que surgem a partir da interpretação feita da análise dos diversos tipos de dados que 

foram tomados e que traz uma mensagem que deve ser ancorada em um referencial 

teórico situado no tempo e espaço, ou seja, no contexto histórico, político e social. 

Diante do exposto, a Análise de Conteúdo como técnica prestou-se, no 

contexto específico do nosso trabalho, como via de mediação com vistas a dá conta 

de analisar, dentro do processo de formação docente; o papel que a pesquisa teve no 

curso. Desse modo, as concepções construídas por esses docentes acerca da pesquisa 

e da formação do Professor Pesquisador. 

Aqui, estamos compreendendo a pesquisa como um conjunto de ações que 

requerem um distanciamento da repetição acrítica de práticas tradicionais. Sendo a 

pesquisa um momento de construir e reconstruir significados, de ver as interações 

sociais reflexivamente e, principalmente, como um ato educativo de 

desenvolvimento social, deve ser investigado e problematizado, seguindo certo rigor 

científico e guiado por um método que legitime esse trabalho.  

Embora existam críticas à análise de conteúdo no tocante ao seu formato de 

seguir etapas, dentro de uma mesma lógica, Bardin (2011) ressalta a necessidade de o 

pesquisador trilhar etapas rumo à construção da análise dos dados. Porém, sempre 

demonstrou sua indignação por essa ideia de rigidez e certeza absoluta, ela apresenta 

uma visão de analisar o conteúdo pautada na interpretação e em uma construção 

criativa, para dar significados ao objeto da pesquisa, como pontua Thompson (1995, 

p. 357): 

[...] o estudo das formas simbólicas é fundamental e inevitavelmente 
um problema de compreensão e interpretação. Formas simbólicas são 
construções significativas que exigem uma interpretação; elas são 
ações, falas, textos que, por serem construções significativas, podem 
ser compreendidas. 
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  Portanto, devemos pensar a Análise de Conteúdo como uma técnica com 

horizontes amplos no que se refere a ir além da influência positivista e considerando 

o contexto histórico-social, no qual os participantes estão inseridos. 
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CAPÍTULO 4 

CARACTERIZAÇÃO GERAL DO PROESP, UNEB, CAMPUS VII, 
SENHOR DO BONFIM/BA 

 
 Neste capítulo, delineamos, de modo geral, a caracterização do curso de 

Biologia do Programa Especial de Formação para Professores do Estado (PROESP) 

realizado pela UNEB, campus de Senhor do Bonfim/BA, tomando como base uma 

análise descritiva do Projeto do curso, do Fluxograma e da ementa do componente 

curricular Metodologia da Pesquisa. Na sequência, apresentamos uma análise dos 

temas do TCC e das entrevistas realizadas com as professoras-alunas do referido 

programa, retirando, desses materiais, dados que consideramos relevantes para 

atender aos objetivos da pesquisa. 

4.1 - Breve contextualização do curso de licenciatura de Biologia do PROESP 

  O final da década de 1990 foi marcado por muitas transformações na área 

educacional, sendo a formação docente um tema bastante investigado, a partir de 

novas posturas filosóficas e epistemológicas que surgem com as mudanças 

vivenciadas pela sociedade contemporânea (PIMENTA, 2002). Diante dessas 

mudanças, o campo de formação de professores que atuam na educação básica tem 

sido alvo de muitas reflexões, especialmente após a aprovação da Lei de Diretriz e 

Bases da Educação Nacional (LDB n°. 9.394/96) que estabeleceu os novos caminhos 

para a educação nacional, a partir de seu artigo 62 que estabelece que: “a formação 

de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de 

licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de 

educação [...]”. 

Nesse sentido, a iniciativa de qualificar professores que já atuam na educação 

básica no estado da Bahia está em consonância com esse disposto legal, visando 

conferir a esses profissionais o patamar mínimo de escolaridade para exercer a 

docência.  

O estado da Bahia apresenta um alto percentual de professores não graduados 

ou atuando em áreas distintas da sua formação (INEP, 2011). E, apesar dos esforços 

em qualificar o maior número de professores da rede pública estadual e municipal, 
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ainda não foi possível à formação de uma quantidade suficiente de docentes para 

atender a demanda de profissionais da educação sem graduação para o exercício da 

atividade docente. 

 Ainda com relação à formação docente, o Instituto Anísio Teixeira (IAT), 

órgão ligado a Secretaria Estadual de Educação da Bahia (SEC), é o responsável, em 

meio a outras atribuições, por coordenar as ações formativas, incluindo a formação 

em exercício. Dentre essas ações, podemos citar alguns dos programas especiais de 

formação para professores concursados e em plena atividade na educação básica, tais 

como: Programa de graduação para docentes em exercício nas primeiras séries do 

Ensino Fundamental, conhecido como “Rede UNEB 2000”; Programa de formação de 

professores alfabetizadores em 2002; e, em particular, o Programa Especial de 

Formação para Professores do Estado (PROJETO, 2012). 

 No entanto, as políticas educativas contemporâneas do estado para a formação 

de professores, tem dado ênfase à formação com vistas a um melhor desempenho 

docente em detrimento aos aspectos históricos e sociais desse processo, bem como à 

perspectiva de formar profissionais para atuarem de maneira crítica e coerente na 

complexa rede de relações em que a educação e as demandas da sociedade se 

estabelecem (ANDRÉ, 2001; CHAPANI, 2010; FREITAS E VILLANI, 2002). 

A proposta de implantação da licenciatura em Biologia para formação de 

professores em exercício no magistério da rede pública de ensino teve sua 

autorização para funcionamento por meio da Resolução nº 242/2003 do CONSU e o 

contrato nº 076/2008 firmado entre o estado da Bahia por meio da Secretaria Estadual 

de Educação (SEC) com interveniência do Instituto Anísio Teixeira (IAT) e a 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB), publicado no Diário Oficial de 

20/08/2008 (PRJETO, 2012). 

Esta terceira etapa do Programa Especial de Formação para Professores do 

Estado – PROESP constituíram-se nas últimas turmas de licenciatura em exercício 

promovidas pelo estado da Bahia, pois, os novos cursos dessa natureza para 

professores da rede pública de ensino passaram a ser oferecido pelo Plano Nacional 

de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), sistema desenvolvido 

pelo MEC para que o professor faça pré-inscrição em cursos de graduação e pós-
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graduação, ofertados gratuitamente em instituições de ensino em todo o país, o qual 

faz parte do Sistema Nacional de Formação Continuada, instituído pelo Decreto no 

6.755 de janeiro de 2009. 

 De acordo com a contextualização aqui apresentada, evidenciamos que o 

curso de formação para os professores em exercício da rede estadual e municipal do 

estado da Bahia surge de uma política educacional com a preocupação em qualificar 

os profissionais da educação para uma melhor atuação nos complexos contextos 

sociais em que se inserem. 

4.2 - Projeto do Curso de licenciatura em Biologia da UNEB, campus de Senhor do 

Bonfim/BA 

 O Projeto do curso de licenciatura em Biologia, polo de Senhor do Bonfim, 

analisado neste trabalho, foi o de reconhecimento do curso - elaborado em 2012-, cuja 

estrutura tem início com uma caracterização da Instituição de Ensino Superior (IES) 

formadora, bem como com os atos legais necessários à sua criação. O documento 

situa os departamentos sediados no interior do estado da Bahia e traz as informações 

acerca do curso de Licenciatura em Biologia para professores em exercício das redes 

públicas de ensino estadual e municipal, sediado no Departamento de Educação da 

UNEB- campus VII, polo de Senhor do Bonfim- Bahia. 

5.2.1 - Justificativa 

Como justificativa para a implementação do programa especial oferecido aos 

professores em exercício da rede pública de ensino do estado, e, em particular neste 

estudo, a licenciatura em Biologia na UNEB, campus de Senhor do Bonfim, é 

argumentado no documento como tendo sido criado dada a carência e a necessidade 

de profissionais habilitados, que já atuam na rede estadual e municipal de ensino, 

atendendo, assim, a reivindicação legal da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB (Lei nº 9.394/96) em relação à formação inicial em nível superior e a 

formação continuada, como podemos ver: 

 
A demanda, cada vez mais presente, pelo ensino superior e ensino de 
qualidade, vem se juntar às exigências legais e exige da Universidade 
uma participação efetiva na vida da comunidade e, mais 
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especificamente, na atuação dos órgãos responsáveis pela área da 
educação (PROJETO, 2012, p. 61). 

 

Tal fato denota que esse programa nasce dentro de um contexto 

contemporâneo de várias exigências para a profissão docente, tais como as críticas 

aos modelos formativos engessados, bem como a própria legislação no que se refere 

à titulação mínima exigida. Sendo, portanto, uma ação concreta das propostas 

educacionais empreendidas pelo governo federal, que em menos de uma década 

desenvolveu iniciativas com o propósito de articular de formação de professores em 

todo país (GATTI, et al, 2011).  

Outro ponto observado na justificativa foi o fato do estado da Bahia possuir 

uma grande extensão territorial e a maioria dos seus municípios ficarem distante dos 

grandes centros ou de centros regionais onde estão localizadas as universidades 

públicas, o que dificulta a formação em nível superior desses professores. Sendo 

assim, com o formato modular do curso e com a organização multicampi da UNEB, 

foi possível estruturar os cursos em municípios das microrregiões onde estão 

sediados os seus departamentos, passando a ser um polo de formação do PROESP.  

 
[...] optou-se pelo funcionamento dos cursos de natureza modular, 
para que as vagas de cada curso pudessem ser distribuídas entre os 
professores dos municípios baianos, situados nas microrregiões de 
abrangência dos departamentos da Universidade que, desta forma, se 
como polos, atendendo, assim, as concretas necessidades de cada 
município, no que concerne à formação por área  do conhecimento 
daqueles professores (PROJETO, 2012, p. 61). 

 

 Com isso, depreendemos que, estruturado em módulos, facilitaria uma maior 

participação dos professores-alunos que residiam e trabalhavam fora dos municípios 

polos, pois seria inviável conciliar seu trabalho com o curso, devido à distância do 

polo, aliado a outros fatores como custo com passagens, alimentação - o que poderia 

ocasionar uma grande evasão no decorrer do curso. Porém, reiteramos que o ideal 

seria que houvessem outras condições como a liberação total ou de um turno para 

que o professor pudesse se dedicar aos estudos. 
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Os municípios envolvidos com o curso de Biologia e sua distância com as 

sedes do polo são apresentados no quadro 2:  

    Quadro 2- Quantitativo de cursistas por município e distância entre tais municípios e o 

polo. 

Municípios envolvidos Distância do polo 

em km 

Quantitativo 

de cursistas 

Araci 279 01 

Teofilândia 261 01 

Serrinha 242 01 

Euclides da Cunha 175 02 

Uauá 123 01 

Jacobina 111 03 

Caldeirão Grande 75 01 

Saúde 65 01 

Andorinha 42 05 

Jaguarari 16 03 

Senhor do Bonfim - 20 

         Fonte de pesquisa do Google mapas 2012 e Projeto do Curso (PROJETO, 2012) 

 

Cada módulo era realizado em oito dias de aulas presenciais nos turnos 

matutino e vespertino, ministradas a cada mês do ano letivo, perfazendo um total de 

11 módulos ao ano, de janeiro a dezembro, devendo o professor-aluno instalar-se 

nesta semana de aula presencial no município polo do curso, com as despesas pagas 

pela rede (estadual ou municipal) a qual estivesse vinculado. Nos interstícios entre os 

módulos, os professores-alunos desenvolveram atividades complementares que 

foram acompanhadas pela professora articuladora do curso.  

Assim, compreendemos que, enquanto um programa especial de formação em 

exercício, o PROESP deveria permitir uma parceria que favorecesse a participação 

dos professores nas políticas de melhoria do padrão educacional do estado, sendo 

um lócus privilegiado para o estabelecimento de uma relação de colaboração dos 

especialistas com os professores da educação básica, no sentido de poderem entender 

as práticas educativas, como essas se apresentam no cotidiano da escola e, 
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conjuntamente, buscar respostas e soluções para as questões não só didático-

pedagógicas, mas também ético-político e social enfrentadas no âmbito escolar.  

A trajetória do programa estudado retratada no Projeto do Curso de modo 

geral (PROJETO, 2012) nos mostra que a sua criação foi impulsionada pelas 

exigências legais e pela grande demanda de profissionais da Educação Básica sem 

graduação em licenciatura plena ou lecionando em área distinta de sua formação. 

Assim, foram firmados convênios com as instituições de ensino superior em 

parceria com Estados e Municípios para atuar em projetos de formação de 

professores em serviço, preocupando-se em atingir metas previstas pela legislação 

que exige uma formação mínima para esses professores. 

  

4.2.2 Elementos da organização curricular  

De acordo com a própria legislação, a LDB 9394/96 em seu artigo 53, inciso II, 

cada universidade tem autonomia elaborar o currículo de seus cursos, seguindo as 

diretrizes curriculares gerais pertinentes, foi que a UNEB organizou a composição 

curricular do seu curso que tem um caráter especial, por tratar de um programa para 

professores que já estão inseridos no mercado de trabalho. 

 Neste tópico, apresentaremos a organização curricular do curso de formação 

de professores em exercício, que apresenta características peculiares devido a 

formação ocorrer justaposta à docência, possibilitando que “o currículo será 

implementado a partir da realidade do professor-aluno que já possui experiência de 

ensino, construída no cotidiano da prática escolar” (PROJETO, 2012, p. 92). Com essa 

explanação retirada do documento, interpretamos que o currículo do curso valoriza a 

vivência docente, partindo do pressuposto de que, com a formação acadêmica, os 

elementos da experiência do professor seriam tomados como base para desmistificar 

e construir conhecimentos científicos e pedagógicos para uma melhor atuação 

educativa. 

O projeto do Curso evidencia a necessidade de desenvolvimento de um 

currículo que leve em consideração o contexto educacional, bem como os aspectos 

históricos e sociais em que ocorre a produção do conhecimento como podemos ver 

nesse trecho: 



65 

 

 

 [...] Ele também possibilita que sejam identificados entre outros 
aspectos, os obstáculos de ordem epistemológica e didática, 
estabelecendo relações dos conteúdos com a realidade, com o 
contexto histórico, sem perder de vista a ação interarticular, a 
relevância social e a contribuição para o desenvolvimento intelectual 
do aluno (PROJETO, 2012, p. 94).  

  

O texto demonstra uma preocupação em contribuir com a formação desses 

profissionais no que se refere à melhoria da sua prática, a partir de um embasamento 

didático-pedagógico estimulando seu desenvolvimento intelectual e profissional. 

Quanto à organização curricular, apresentamos o que foi delineado para o 

currículo do curso dentro das suas especificidades:  

 

Nucleação da estrutura curricular; inserção de elementos de 
fundamentação essencial em cada área do conhecimento, visando 
promover no aluno o desenvolvimento intelectual e profissional, 
através de uma sólida formação geral, necessária para que ele possa 
superar os desafios do exercício profissional e da produção de 
conhecimentos; Articulação entre teoria e prática, valorizando o 
cotidiano da ação docente do aluno, demonstrada pela sua atuação na 
sala de aula, a ser acompanhada através de uma constante 
supervisão, discussão e análise (PROJETO, 2012, p. 92). 

 
O projeto menciona esses aspectos para o currículo, mas não traz um 

embasamento teórico-metodológico que ancore essas ações para o curso. Essas 

especificidades elencadas no Projeto do Curso nos fazem pensar como essa formação 

de fato promoveu uma sólida formação teórica associada a um constante exercício 

crítico por parte dos envolvidos no processo.  

Segundo o Projeto do Curso, a nucleação curricular foi dividida em: I) Núcleo 

Científico Cultural; II) Núcleo de Estudos Integradores; III) Núcleo de opção livre e IV) 

Núcleo Articulador.  O primeiro núcleo está dividido em componentes curriculares do 

conhecimento básico e do conhecimento específico, ou seja, formação básica e 

instrumental. O conhecimento básico compreende os componentes curriculares 

essenciais para a formação humana e social, como também, de fundamental 

importância para construir uma base pedagógica que contribua para o 
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enfrentamento das situações práticas reais, bem como produzir conhecimentos a 

partir das experiências vivenciadas no contexto escolar. 

Desse modo, o projeto explica que esse núcleo básico tem como objetivo “dar 

uma formação abrangente que possibilitasse um competente trabalho profissional 

junto aos indivíduos, em contextos histórico-sociais específicos, propiciando um 

contínuo diálogo entre os componentes dos diferentes núcleos” (PROJETO, 2012, 

p.95).  

Portanto, segundo o Projeto do Curso, os componentes do conhecimento 

básico conferem ao professor-aluno uma formação ampla para que esses 

profissionais possam atuar nas adversidades impostas ao ato educativo. Todavia, o 

projeto não é claro em que alicerces epistemológicos e pedagógicos esses 

componentes do conhecimento básico se ancoram. 

Esse núcleo envolve os componentes curriculares: Antropologia, Sociologia, 

Filosofia, Psicologia, História da Educação, Oficina de Leitura e Produção Textual, 

Metodologia da Pesquisa, Informática, Fundamentos Teóricos da Ação Pedagógica e 

Educação Especial. Sendo que o componente curricular Fundamentos Teóricos da 

Ação pedagógica permeou todo o curso, do primeiro ao terceiro ano. Isso nos leva a 

concluir que o curso proporcionou um embasamento pedagógico em toda sua 

trajetória, o que é bastante positivo, pois, há uma atenção permanente sobre as 

questões didático-pedagógicas com que os professores defrontam-se cotidianamente, 

sendo a prática pedagógica alvo de debates e discussões que visam a sua 

ressignificação. 

Já nos componentes do conhecimento específico, o profissional deve adquirir 

conhecimentos peculiares e formais da área de atuação, nesse caso de Biologia. 

Assim, busca-se proporcionar a instrumentalização para desempenhar sua atividade 

profissional, levando em consideração uma visão interarticular como explica o 

projeto “[...] isto é, não apenas como ato de troca ou justaposição, mas de 

reciprocidade entre os componentes, considerando a articulação com os outros 

saberes da mesma área” (PROJETO, 2012, p. 100). Nessa perspectiva, segundo o 

Conselho Nacional de Educação (CNE/CP: 009/01), esses saberes disciplinares são 

correlatos por se tratarem da mesma área de ensino. Essa perspectiva interarticular 
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referenciada no projeto não tem uma explanação que nos possibilite compreender 

como esses contornos efetivaram-se nessa articulação entre os componentes 

curricular. 

Tais componentes curriculares do conhecimento Específico são: Química geral, 

Biologia Geral, Genética, Física Geral e Experimental, Anatomia Humana, 

Bioquímica, Geociências, Biologia Vegetal, Parasitologia, Microbiologia, Biologia 

Animal, Fisiologia, Histologia e Embriologia, Ecologia, Imunologia, Biologia dos 

Cordados, Monografia e Seminário Monográfico. 

A monografia, segundo a proposta do curso, é o momento em que os 

professores-alunos investigam temáticas do seu interesse, devendo ser desenvolvido 

durante o curso tendo início no componente curricular “Metodologia da Pesquisa” a 

partir da elaboração do pré-projeto, que resulta no trabalho monográfico ao final do 

curso. Tais trabalhos seriam apresentados publicamente e avaliados por bancas 

constituídas por professores mestres ou doutores nos seminários monográficos. 

No núcleo de estudos integradores estão as propostas que seriam 

desenvolvidas através do ensino, da pesquisa e da extensão, a partir das atividades 

complementares, oficinas interarticulares e seminários temáticos. 

Segundo o Projeto do Curso, as atividades complementares seriam realizadas em 

períodos de estudo entre os módulos, sobre temas diversificados referentes aos 

componentes curriculares trabalhados no módulo anterior. Já as oficinas 

interarticulares tiveram como propósito articular os componentes ministrados durante 

os módulos com ações práticas junto à comunidade de atuação. 

Na sequência, os seminários temáticos com temas variados que versam sobre 

aspectos culturais, políticos e sociais indicados pela necessidade da comunidade local 

ou regional. De acordo com o projeto, esse é um componente curricular com uma 

forma de abordagem mais ampla, sendo alguns realizados por videoconferência ou 

no auditório da UNEB, Senhor do Bonfim/BA. 

Dentre os temas dos seminários, os que nos chamou a atenção foram: 

“Modelos didáticos e práticas lúdicas engajadas nas metodologias de ensino de 

ciências”, LDB 9394/96, “Dificuldades de aprendizagem”, o que consideramos 
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extremamente válido para o curso, por se tratar de temáticas importantes para a 

formação profissional desses professores. 

O núcleo de opção livre é composto pelos componentes curriculares 

optativos, cuja escolha é livre. No corpo do documento não há uma explicação de 

como foi feita a escolha, nem quais as opções de disciplinas que estavam disponíveis, 

porém, o documento traz como optativa I Plantas medicinais e como optativa II 

Ecologia e Educação Ambiental. 

 No núcleo articulador está estruturado o estágio curricular, a partir da 

aprovação da Resolução 02/2002 do Conselho Nacional de Educação (CNE), que 

dispõe sobre a duração e carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação 

plena, a carga horária dos cursos de licenciatura foi ampliada, estabelecendo 400 

horas de atividade prática; 400 horas de atividades de estágio curricular; e 200 horas 

de atividades acadêmico-científico-cultural.  

 Contudo, como se trata de um programa especial de formação docente em 

exercício, e sob o amparo dessa resolução no seu artigo 1o, parágrafo único, a carga 

horária do estágio curricular, que totaliza 400 horas, foi integralizada pelo 

aproveitamento de 175 horas de atividades regulares pelos professores-alunos, haja 

vista que são docentes da rede pública de ensino e mais 225 horas de visitas in loco, 

realizadas pelo professor de estágio aos professores-alunos. 

 Dessa forma, o projeto explicita que o estágio ocorreu com professores que 

estavam em efetiva regência de classe nas suas respectivas escolas, contando com 

uma supervisão constante para garantir um processo integralizador entre teoria e 

prática. 

  Nessa perspectiva, o projeto ressalta que o estágio curricular seja para “[...] 

promover a articulação entre teoria e prática de forma interarticular com todos os 

componentes curriculares do curso, criando e recriando o espaço da sala de aula e a 

práxis educativa” (PROJETO, 2012, p. 120). Portanto, esse núcleo materializa-se por 

meio do estágio como um momento de articulação entre o pensar e o fazer, partindo 

da valorização da ação docente do professor-aluno no seu cotidiano somado aos 

conhecimentos dos componentes curriculares do curso. 
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 Tudo isso está em consonância com Pimenta e Lima (2012), quando afirmam 

que o estágio para quem já exerce o magistério oportuniza a interlocução entre os 

professores da universidade e os professores-alunos no ambiente escolar de modo 

que possam refletir sobre as problemáticas inerentes ao cotidiano da escola, 

percebendo os problemas e levantando as possibilidades de estudar, debater e 

analisar seu fazer pedagógico por meio de uma fundamentação teórica, em que o 

professor-aluno possa transitar pelas teorias estudas nas disciplinas e a sua prática. 

 Inferimos que no Projeto do Curso o estágio curricular tem uma função para 

além da acadêmica, ou seja, é um momento de desenvolvimento pessoal, profissional 

e organizacional do trabalho docente, que prima pela construção de saberes advindos 

do cotidiano escolar a partir da reflexão sobre sua prática.  

Essa deve ser a ideia central para o estágio realizado pelos docentes em 

exercício (PIMENTA; LIMA, 2012, p. 126) reitera que, muitas vezes, “o estágio é 

praticado de modo burocrático, sem ligação com as disciplinas do curso, resumindo-

se a uma observação ou entrevista que em geral não é preparada”. Assim, é preciso 

ressignificar o estágio para que ele, de fato, venha a contribuir com a formação dos 

profissionais da educação. 

Portanto, a estruturação adotada no programa de formação de professores em 

exercício da rede estadual e municipal de ensino, curso de licenciatura em Biologia 

da UNEB, campus de Senhor do Bonfim, contempla, através dos seus núcleos de 

conhecimentos, disciplinas específicas e pedagógicas durante todo o curso por meio 

de atividades presenciais (aulas, seminários e oficinas), bem como atividades 

complementares, no interstício entre um módulo e outro, levando o professor-aluno 

a um contato constante com diversas propostas para práticas pedagógicas. 

 
4.2.3 Da pesquisa 

 No Projeto do Curso há menção à pesquisa no componente curricular 

Metodologia da Pesquisa e monografia, bem como nas oficinas interarticulares, como 

podemos constatar no fluxograma do curso: 
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Quadro 3- Fluxograma do curso de formação de professores em exercício na rede estadual de 
ensino- Licenciatura Biologia- PROESP 
 

    FLUXOGRAMA DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EXERCÍCIO NA REDE 

OFICINA DE LEITURA E 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

 
 

INFORMÁTICA      

 

 
GENETICA E 
EVOLUÇÃO 

          
PARASITOLOGIA 

                                           

HISTOLOGIA E 

EMBRIOLOGIA 

                           

OPTATIVA 

 
PSICOLOGIA I 

              

PSICOLOGIA  II 
 

FÍSICA GERAL E 
EXPERIMENTAL 

 
MICROBIOLOGIA 

 

 
ECOLOGIA 

                      

OPTATIVA 

                  

ANTROPOLOGIA 
 

METODOLOGIA 
DA PESQUISA 

 

ANATOMIA 
HUMANA 

                       

BIOLOGIA ANIMAL I 
                                          

BIOLOGIA ANIMAL II 
                      

BIOLOGIA DOS 
CORDADOS 

                             

SOCIOLOGIA 
                     

QUÍMICA GERAL 
                  

BIOQUIMICA 
                    

FISIOLOGIA 
                            

IMUNOLOGIA 
           

MONOGRAFIA 

                          
FILOSOFIA 

                  
BIOLOGIA  GERAL 

               
GEOCIÊNCIAS 

                       
BIOLOGIA VEGETAL 

II 

                                    

BIOLOGIA VEGETAL III 

                              
HISTÓRIA DA 
EDUCAÇÃO 

                        
BIOLOGIA VEGETAL I 

 

               
SEMINÁRIO 
TEMÁTICO I 

                  
SEMINÁRIO 

TEMÁTICO II 

                  
SEMINÁRIO 

TEMÁTICO III 

                             
SEMINÁRIO TEMÁTICO 

IV 

          
SEMINÁRIO 

MONOGRÁFICO 
                    

Fundamentos Teóricos 

da Ação Pedagógica I 

          

Fundamentos 

Teóricos da Ação 

Pedagógica II 

              

Fundamentos 

Teóricos da Ação 

Pedagógica III 

                       

Fundamentos 

Teóricos da Ação 

Pedagógica IV 

                         

Fundamentos Teóricos da 

Ação Pedagógica V 

      

Fundamentos 

Teóricos da 

Ação 

Pedagógica VI 

                               

Oficina Interarticular   
                      

Oficina 

Interarticular 

                              

Oficina 

Interarticular 

                          

Estágio Curricular 
                                          

Estágio Curricular 
                   

Estágio 

Curricular 

 

Fonte: Projeto do Curso (PROJETO,2012) 

 

Como podemos observar no fluxograma acima o componente curricular 

Metodologia da Pesquisa (60h), foi oferecido no segundo período, de acordo com o 

Projeto do Curso. Iniciando com a elaboração de um projeto de pesquisa que 

culminaria no último semestre com a construção do Trabalho de Conclusão do 

Curso, o que consideramos ter sido o primeiro contato dos professores-alunos, nesse 

curso, com a pesquisa. E o componente curricular monografia (90h), que foi oferecido 

no último semestre, que, de acordo com a ementa, discorreu sobre os procedimentos 

CH           495                      425                          540                           585                                  600                             600 

 

3.345 
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metodológicos e as normas da ABNT para as produções científicas dos professores-

alunos. 

 Em seguida, a pesquisa é citada nas oficinas interarticulares que os 

professores-alunos realizaram em equipes nas escolas que lecionam, sendo 

considerada uma atividade de pesquisa e momento de produção do conhecimento 

haja vista que, para sua elaboração, foi preciso pensar em temas que fossem de 

relevância para a comunidade escolar, buscando associar teoria e prática na sua 

execução. O que julgamos um bom indicativo, pois a relação teoria e prática é um dos 

eixos primordiais que justificam a importância da pesquisa na formação docente. 

No texto do documento contém um fragmento na parte metodológica do projeto que 

menciona a pesquisa da seguinte forma:  

Pretende-se considerar, sempre como alvo, o aluno transformado em 
„agente‟ crítico de sua formação e o construtor de seu próprio saber, 
pelas descobertas compartilhadas democraticamente em grupos de 
trabalho, aceitando a pesquisa como princípio educativo e o 
questionamento reconstrutivo como prática constante (PROJETO, 
2012, p. 199). 

  

Nesse trecho, podemos reiterar que o Projeto do Curso aponta a pesquisa 

como uma necessidade para formação de sujeitos críticos, capazes de produzir seus 

próprios conhecimentos, da importância do trabalho em conjunto. E por fim, 

considera a pesquisa como princípio e como questionamento reconstrutivo, mas as 

nuances teóricas que sustentam essas afirmações não são explicitadas no texto do 

documento e em nenhum momento o documento se reporta ou menciona qual a base 

epistemológica da investigação educativa em que o curso se assenta. 

 Portanto, o documento traz a pesquisa como um elemento educativo 

importante, mas existe uma ausência acerca de qual o fio condutor em relação ao 

papel da investigação educativa na formação oferecida neste curso. 

 

4.3 Da ementa do componente curricular “Metodologia da Pesquisa” 

 O referido componente curricular tem carga horária de 60 horas, divididas em 

uma parte teórica e outra prática. Na ementa da disciplina consta: 

Estuda a teoria da ciência e os métodos de análise na construção do 
pensamento científico. Domínio das normas técnicas do trabalho 
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cientifico: fichamento, resumo, resenha e referência. Prioriza a 
elaboração e apresentação do projeto de pesquisa, voltado para 
elaboração da monografia (PROJETO, 2012, p. 148).  

 
Apresentamos aqui a ementa do componente curricular metodologia da pesquisa. 

Quadro 4- Ementa Metodologia da pesquisa 

 

Componente Curricular Carga horária 

 

Metodologia da Pesquisa 

 

60 

EMENTA 

 

Estuda a teoria da ciência e os métodos de análise na construção do pensamento cientifico. 
Domínio das normas técnicas do trabalho cientifico: fichamento, resumo, resenha e 
referência. Prioriza a elaboração e apresentação do projeto de pesquisa, voltado para 
elaboração da monografia. 

METODOLOGIA 

Aulas expositivas; aula e atividades práticas; seminários e debates. 
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Fonte: Projeto do Curso, (PROJETO, 2012). 

 

 Sendo assim, reconhecemos a importância desse componente curricular como 

ferramenta de iniciação científica e de desenvolvimento de produções acadêmicas, 

em que a reflexão, a compreensão e a interpretação dos fenômenos investigados 

devem ser consideradas. Mas, é preciso ter o cuidado de não restringir o seu papel 

apenas para as questões técnicas e estéticas que essas produções exigem. 

Quanto à bibliografia citada na ementa constatamos que a mesma contempla o 

estudo de alguns autores que defendem a pesquisa na formação docente, a exemplo 

de Pedro Demo, acenando para uma proposta de inserção da pesquisa no contexto 

da formação de professores em exercício na área de ensino de ciências. 

Contudo, notamos que o texto da ementa do componente curricular 

Metodologia da Pesquisa é muito sucinto apresentando o conteúdo, metodologia e 

bibliografia, sendo que, na parte metodológica, temos o seguinte: “aulas expositivas; 

aulas e atividades práticas; seminários e debates” (PROJETO, 2012, p.148). Sem 

nenhuma explicação mais detalhada de como seria a dinâmica de execução dessas 

atividades, sinalizando ser uma disciplina voltada para o desenvolvimento técnico 

da redação científica para trabalhos acadêmicos e para a elaboração do projeto, que 
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resultará na construção da monografia ao final do curso, como um mero requisito de 

avaliação e para obtenção do grau de licenciado. 

 

4.4 O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

Neste tópico, abordaremos os temas e resumos dos Trabalhos de Conclusão do 

Curso (TCC) dos egressos do curso de licenciatura em Biologia, do PROESP, 

oferecido pela UNEB, campus de Senhor do Bonfim/BA, apresentados em fevereiro 

de 2012, a fim de analisar o enfoque dado e a relevância atribuída a essas produções 

científicas para o curso de formação de professores em exercício do estado da Bahia. 

A turma do curso de licenciatura em Biologia, do PROESP era composta por 

35 professores-alunos, sendo que os TCC foram realizados em grupos organizados 

da seguinte forma: oito grupos, com número de integrantes que variava de 3 a 5 

componentes por grupo, sob a supervisão de 5 orientadores mestres ou doutores. 

Conforme o documento, “O trabalho monográfico foi realizado em equipe de, no 

máximo, 4 pessoas, cabendo a cada membro a responsabilidade de desenvolver e 

participar da elaboração e apresentação” (PROJETO, 2012, p. 101). Porém, há uma 

discordância, quando, mais adiante, no próprio documento, está a divisão dos 

grupos com até 5 componentes para construção da monografia, como pode ser 

verificado no quadro 5: 

 

Quadro 5 - Temas, número de componentes por grupo para o TCC e formação dos 

orientadores. 

 

TEMAS 

GRUPO Formação dos 
orientadores 

 

1- Lixo: Uma porta aberta para doenças. 

 

Três 

Licenciatura em 

Ciências Biológicas, 

Mestrado em 

Biologia de Fungos 

 

2- Análise da produção, comercialização e 

aspectos legais no cultivo de hortaliças no 

sítio São José- Euclides da Cunha/BA. 

 

Quatro 

Licenciatura em 

Ciências Biológicas, 

Mestrado em 

Biologia de Fungos 
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3- Fabricação de sabão a partir do óleo usado 

de fritura: Sustentabilidade e educação 

científica no Colégio Estadual Missão do 

Sahy, no município de Sr. do Bonfim/BA. 

 

Quatro 

Bacharelado em 

Ciências Biológicas, 

Mestrado em 

Biotecnologia 

 

4- Análise da metodologia de ensino de 

Ciências dos professores-alunos do curso de 

licenciatura em Biologia do PROESP, polo 

Sr. do Bonfim/BA. 

 

Cinco 

Bacharelado em 

Ciências Biológicas, 

Mestrado em 

Biotecnologia 

 

5- Perfil dos portadores da Hanseníase frente à 

doença no distrito de Quicé, Sr. do 

Bonfim/BA. 

 

Quatro 

Licenciatura em 

Ciências Biológicas, 

Mestrado em 

Genética 

 

6- Enteroparasitas em escolares da escola 

Municipal Herculano de Almeida Lima- 

Anexo I do distrito de Igara/BA. 

 

 

Cinco 

Licenciatura em 

Ciências Biológicas, 

Mestrado em 

Genética 

 

7- O uso das plantas medicinais pela 

comunidade indígena de Massaracá – Etnia 

Kaimbé, no município de Euclides da 

Cunha/BA. 

 

Cinco 

Licenciatura em 

Ciências Biológicas, 

Doutorado em 

Botânica 

 

8- Levantamento da criação e colheita de mel 

de abelha Mandaçaia (Melipones sp) na 

região de areia município de Jaguarari/BA. 

 

Cinco 

Licenciatura em 

Ciências Biológicas, 

Mestrado em 

Aquacultura 

Fonte: Projeto do Curso (PROJETO, 2012) e TCC arquivados na biblioteca da UNEB. 

 

A elaboração e o desenvolvimento do TCC, segundo o documento, foi iniciada 

com o pré-projeto estruturado durante o componente curricular Metodologia da 

Pesquisa, o que consideramos um bom indicativo, no sentido de introduzir a 

perspectiva da pesquisa desde o primeiro ano do curso, além de rezar que os temas 
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deveriam ser de interesse dos professores-alunos decorrentes dos estudos 

vivenciados no curso. 

 Contudo, não há no documento uma explicação de como foi construído esse 

pré-projeto, haja vista que o TCC foi uma continuação do mesmo, portanto, não ficou 

claro se o pré-projeto também foi realizado em grupo ou individualmente. 

Partindo do princípio de que o TCC consiste em uma produção de 

conhecimento, resultante do trabalho de pesquisa, que o aluno deve realizar durante 

a trajetória do curso, os temas escolhidos pelos professores-alunos, na sua maioria, 

não versam sobre as temáticas de um curso de formação de professores de ciências, 

ou que retrate as concepções adquiridas ao longo do processo formativo de uma 

licenciatura em Biologia e nesse caso específico para professores que já estão em 

pleno desenvolvimento de sua atividade profissional. 

Tomemos como exemplo o tema 1, cujo título é Lixo: uma porta aberta para 

doenças, ao analisarmos a proposta do trabalho percebemos que ela trata da relação 

dos catadores com o lixão da sua comunidade, enquanto uma fonte de renda para 

sua sobrevivência, enfocando algumas doenças provocadas pelo contato direto com 

esses resíduos. Compreendemos a importância dessa temática para o ensino de 

ciências, mas ao mesmo tempo não encontramos nenhuma referência desse trabalho 

com a escola, não houve envolvimento dos alunos, nem uma reflexão da relevância 

dessa pesquisa para o ensino de ciências. 

Da mesma forma, observamos tal desconexão com as complexas questões 

inerentes ao ato pedagógico nos seguintes TCC: Análise da produção, comercialização e 

aspectos legais no cultivo de hortaliças no sítio São José- Euclides da Cunha/BA; Perfil dos 

portadores da Hanseníase frente à doença no distrito de Quicé, Sr. do Bonfim/BA; O uso das 

plantas medicinais pela comunidade indígena de Massaracá – Etnia Kaimbé, no município de 

Euclides da Cunha/BA; Levantamento da criação e colheita de mel de abelha Mandaçaia 

(Melipones sp) na região de areia município de Jaguarari/BA, posto que todos distanciam-

se do cotidiano escolar e da problematização de sua prática no tocante ao ensino de 

ciências,um campo carente e fecundo de reflexões que busquem uma Educação 

Científica de qualidade. 
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Contudo, compreendemos a gama de conteúdos que essas temáticas 

envolvem, conduzindo esses professores-alunos a buscar, a pensar, a interpretar 

informações e, assim, (re) construir conhecimentos específicos da área de Ciências 

Biológicas relacionadas a esses temas, proporcionando maior apropriação desses 

conteúdos científicos.  

Também identificamos que tais pesquisas abordam a função social no campo 

da Biologia, na medida em que possibilita o entendimento do lugar do homem na 

natureza e na sociedade e sua capacidade de intervir, propor e empreender 

mudanças nos contextos em que estão inseridos. As temáticas reportam-se as 

questões de desenvolvimento sustentável, produção orgânica, meio ambiente, fauna 

e flora da região, que de certa forma são elementos de investigação da ciência. 

Assim, o conhecimento biológico que possivelmente emana dessas pesquisas é 

inegável e representa curiosidades e interesses peculiares desses autores, que podem 

ter sido fomentados por diversas razões durante o processo formativo, sinalizando 

uma preocupação para com as problemáticas das comunidades locais o que é 

bastante interessante para a formação de professores de Biologia. 

Dessa forma, cientes da importância dessas temáticas, mas diante da evasão 

do contexto educacional nessas produções científicas, refletimos como a ação 

engajada do professor, enquanto sujeito de sua ação e consciente do seu papel diante 

das questões advindas do seu contexto (FREIRE, 1996; CARR; KEMMIS, 1988; 

PONTE, 2002) podem ter contribuído e/ou resignificado suas práticas construídas no 

seu itinerário formativo nesses TCC elaborados por eles. 

Dentre as oito monografias apresentadas, salientamos que uma investiga 

aspectos metodológicos do ensino de ciências de modo coerente com a proposta 

projetada no Projeto do Curso para a construção do TCC, com o seguinte título: 

Análise da metodologia de ensino de Ciências dos professores-alunos do curso de licenciatura 

em Biologia do PROESP, polo Sr. do Bonfim/BA. Esse tema é muito oportuno por 

propiciar uma reflexão sobre a importância de uma metodologia apropriada para o 

processo de ensino aprendizagem de Ciências da Natureza, considerando a 

necessidade de se estabelecer uma relação entre teoria e prática, numa perspectiva de 

aprendizagem significativa. 
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Em consonância com essa ideia, Chapani e Duarte (2013) defendem que os 

aspectos metodológicos e as estratégias diferenciadas em sala de aula precisam ser 

vistas como uma das possibilidades dos educandos assegurarem seu aprendizado 

dos conteúdos científicos, bem como de refletir criticamente sobre eles. Daí, 

reiteramos a necessidade do professor saber como ensinar, não bastando o domínio 

do conteúdo, mas havendo um equilíbrio entre os saberes científicos e os saberes 

didático-pedagógicos. 

Outro TCC intitulado Enteroparasitas em escolares da escola Municipal Herculano 

de Almeida Lima- Anexo I do distrito de Igara/BA apresenta uma proposta investigativa 

pertinente com a realidade vivenciada na escola, que foi observada pelas professoras-

alunas, suscitando o interesse em averiguar a situação com o intuito de intervir e 

tentar transformar a realidade. 

O depoimento a seguir é bastante esclarecedor acerca da sensibilidade que as 

autoras do TCC detiveram para tratar o problema dos enteroparasitas que 

acometiam os alunos: 

Nós escolhemos nosso tema em conjunto, umas colegas deram a ideia, eu 
gostei, porque era mesmo uma necessidade na nossa escola, então, nós 
começamos a observar mais e a pesquisar sobre as verminoses. Lá tinha 
muitos casos de vermes porque os nossos alunos andavam muito de pés 
descalços em áreas de risco, como esgoto, lixo, eu mesma fotografei muitos 
meninos da escola no lixo... então, agente vendo essa situação, decidimos 
ajudar essas crianças (MARY). 

 
Diante da experiência vivenciada na escola e atentos ao papel social da 

educação foi que esses professores- alunos buscaram em sua pesquisa promover 

ações educativas para orientar pais e alunos sobre os riscos da contaminação por 

enteroparasitas e chamando a atenção do poder público municipal, que por meio da 

Secretaria de Saúde do município, empreenderam ações de tratamento, com a 

remessa duas vezes ao ano de remédios e também de prevenção com palestras para a 

comunidade escolar, segundo depoimento da professora-aluna: 

quando nós falamos com a professora orientadora,nós já explicamos pra ela 
da necessidade de investigarmos esse problema que estava ocorrendo na 
escola, porque já acontecia os problemas lá e a gente não sabia o que era, 
então, pensamos nas verminoses por conta dos sintomas mesmo que esses 
alunos apresentavam e também pelo meio em que eles viviam, muitos viviam 
descalços em lixo, esgotos, sem nenhum tipo de higiene, então, pensamos em 
correr atrás desse problema pra tentar resolver. É tanto que depois que nós 
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fizemos, como nós divulgamos na secretaria de saúde, eles começaram a 
mandar remédio de verme regularmente para a escola, duas vezes ao ano. 
Promoveram palestras com as enfermeiras e médicos da secretaria se Saúde 
do município, então, eu acho que foi um trabalho muito válido que ajudou a 
diagnosticar e tratar várias verminoses nos nossos alunos (BENA). 

 

Assim, a temática investigada remete a realidade vivenciada pelos alunos e as 

necessidades observadas pelos professores em sala de aula, acenando para uma 

pesquisa com características da perspectiva interpretativa, que para Carr e Kemmis 

(1988) consiste em entender as ações humanas como ações sociais dotadas de 

significados e intenções conscientes dentro dos contextos em que se inserem. 

Percebemos que o tema: Fabricação de sabão a partir do óleo usado de fritura: 

Sustentabilidade e educação científica no Colégio Estadual Missão do Sahy, no município de 

Sr. do Bonfim/BA, demonstra a preocupação desses professores-alunos para as 

questões voltadas para Educação Ambiental no tocante a reutilização das gorduras 

vegetais que seriam descartadas no meio ambiente. 

Como podemos ver do total de oito TCC, três versam sobre questões ligadas a 

escola, envolvendo os discentes e cinco TCC tratam de temáticas importantes, mas 

voltadas para realidade local da comunidade externa da escola, contudo, não inserem 

a comunidade escolar nessas questões. 

4.5 A licenciatura em Biologia do PROESP na Visão dos discentes 

 Neste tópico, apresentaremos uma descrição e análise das visões das 

entrevistadas em relação ao curso de Biologia vinculado ao PROESP, realizado na 

UNEB, campus de Senhor do Bonfim, assinalando os aspectos positivos e negativos 

explicitados nas entrevistas. 

 Buscamos ouvir as vozes dos entrevistados acerca do curso, tomando como 

base a primeira questão do roteiro de entrevista: Qual o motivo que lhe levou a 

participar do PROESP? Com base na análise dessa questão, descrevemos a seguir os 

resultados obtidos, em relação à escolha da licenciatura em Biologia. 

Eu sempre quis fazer uma área específica. Pra mim, o curso foi uma 
oportunidade ótima. Quando surgiu o curso eu aproveitei, porque eu já fiz 
um curso que foi até particular, que foi normal superior, mas na escola que 
lecionava, só me davam uma salada de disciplinas, era religião, ciências, 
geografia, história, do Ensino Fundamental, é da 5a a 8a série e era muito 
ruim (FLÁVIA).  
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[...] eu queria uma área específica,(...) e ainda mais que pedagogo é licenciado 
para ensinar de primeira a quarta série, e eu trabalho com ensino 
fundamental II e gosto de ensinar ciências, e quando você chega na escola e 
diz que é formado em biologia, pronto, a ciência já é sua, porque você tem 
formação na área (SALETE). 
 
Porque eu sempre gostei da área de ciências desde pequena sempre me 

identifiquei, tanto é que a disciplina que eu mais gostava e que me saia 

melhor quando estudava era em ciências. Eu já tenho o curso de pedagogia, 

mas eu queria ter uma área específica, e ciências sempre me atraiu (DANI). 

  
 A partir dessas falas fica evidente que a escolha pelo curso de Biologia foi por 

afinidade com a área de ciências, o que julgamos positivo por impulsionar o interesse 

em aprender e aprofundar seu conhecimento na área de ciências, aumentando as 

possibilidades para um bom desempenho da sua prática. Outro motivo citado foi 

para ter uma formação específica, visto que, sem essa formação, o professor tem que 

lecionar muitas disciplinas ou permanecer nas séries iniciais do ensino fundamental 

I.  

 Dos vinte professores-alunos entrevistados, treze não tinham formação em 

nível superior. Os outros já tinham o curso de pedagogia, quatro (Salete, Alice,Dani e 

Sandy) feito nos mesmos moldes do PROESP, através do programa para docentes em 

exercício nas primeiras séries do Ensino Fundamental da rede pública, também 

oferecido pela UNEB, que se tornou conhecido como “Rede UNEB 2000”. Outra 

professora-aluna, Flávia, fez o curso normal superior numa instituição particular, 

Miza tinha o curso de letras e Toni tinha o curso de zootecnia. 

 Quando foi perguntado: Que avaliação elas faziam do curso? Elas 

responderam: 

Eu avalio que valeu a pena, que ele é muito bom... [...] esse curso 
passou umas mensagens muito boas àqueles que pensam, que 
querem... que querem mudar no seu trabalho, na sua formação, não só 
na sua formação acadêmica e sim na sua formação profissional 
(TATI). 
 
O curso foi muito proveitoso, eu gostei muito, pra minha vida então, 
meu Deus foi ótimo, aprendi muito, e foi muito diferente do curso 
normal superior que tinha feito, super diferente não tinha nada a ver, 
o curso de biologia foi maravilhoso. Essa área sempre encheu meus 
olhos, eu gosto de ciências (FLÁVIA). 
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Foi uma oportunidade de ter uma área específica, pra mim foi ótimo, 
foi maravilhoso (SALETE). 

[...] o curso ajudou bastante para minha formação, e assim, os 
professores que nós tivéssemos foram professores muito bons, de 
qualidade, dava gosto assistir as aulas quanto conhecimento, quanta 
coisa nova que eu não sabia, era cada professor virado num trem 
(DANI). 

 Percebemos que as depoentes consideram o curso de licenciatura em Biologia 

do PROESP, campus de Senhor do Bonfim, como bom, tendo em vista ser a área 

almejada pelas professoras e por contribuir na formação para além do 

desenvolvimento acadêmico, para uma formação enquanto seres sociais e humanos, 

bem como para melhoria da sua atuação em sala de aula, como podemos ver no 

fragmento: 

O curso foi, é no sentido assim, melhorar, como antes eu já ensinava ciências 
às vezes a gente trabalha determinado conteúdo pensando que esta fazendo 
da melhor maneira, da maneira correta, mas depois que a gente passa 
realmente a ter a especialização, a ver realmente como a gente deve trabalhar 
os conteúdo, a questão do conhecimentos em si, do aprofundamento do 
conhecimento que é bem maior, nesse sentido o curso ajudou bastante para 
minha formação (DANI). 
 

 A partir dessa fala, podemos perceber como foi importante o curso para essa 

professora-aluna no sentido de elucidar e aprofundar seus conhecimentos na área 

específica de ciências, lhe possibilitando segurança e propriedade para a construção 

da sua prática pedagógica. 

 Outro aspecto importante para as depoentes foi o fato de, no período das aulas 

presenciais, elas terem direito a um professor substituto na escola que lecionam sem 

nenhum ônus para elas, já que só precisavam deixar organizado o planejamento para 

aqueles dias, como a professora Dani relata: 

Tinha que deixar todas as aulas prontas, tudo escrito e organizado, tudo 
certinho para elas aplicarem ou dar aula mesmo, para não deixar os alunos 
no prejuízo (DANI). 

 De modo geral, as discentes entrevistadas afirmam ter sido muito importante 

a participação nesse curso por inúmeros motivos como gostar de ciências, pela 

qualificação que lhe garante uma área específica para lecionar, pelo conhecimento 

adquirido e para promover mudanças no seu fazer pedagógico. 
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 Duas depoentes ressaltaram também como foi importante o trabalho 

monográfico ser realizado em grupo, apesar de demonstrarem em suas falas certo 

despreparo e insegurança para desenvolver sozinhas uma pesquisa, como podemos 

ver nesses trechos da entrevista: 

[...] porque nosso grupo foram cinco, tinha umas que já tinham formação, 
assim, já tinha mais conhecimento, aqueles que não tinham formação como 
no caso eu e outra colega e tinha outra já tinha um pouco mais de 
dificuldade, mais a gente caminhou junto, as colegas que já tinham feito um 
TCC nos ajudou, o que era pra fazer a gente corria atrás, fazia pesquisa, 
então, o grupo foi assim [...] (TATI). 

Eu aprendi muito com o TCC, mas se fosse para eu fazer outro não sei se 
conseguiria, pois o grupo foi muito bom um ajudando ao outro, só eu não sei 
se conseguiria, de verdade. Nós tivemos que ler muitos projetos, revistas, e o 
material que o professor nos passava e a internet também foi muito 
importante nessa busca (FLÁVIA). 

 Percebemos também que queixas frequentes foram em relação à grande 

quantidade de conteúdo, isso nos conduz a pensar que uma tarefa atribuída ao curso 

é de levar o professor-aluno a dominar os conteúdos específicos para repassar para 

os alunos, seguindo a racionalidade técnica e o caráter de urgência que perpassa a 

formação em exercício, constituindo-se em um desafio para essas professoras-alunas 

dar conta de tanta informação em um espaço pequeno de tempo. 

Todos os professores puxavam muito para a área específica, dava muito 
conteúdo mesmo (SALETE). 

Os professores tinham muita preocupação com a questão do conteúdo, porque 
eles tinham que cumprir a ementa, eles davam muito conteúdo, que a gente 
pedia para maneirar, mas a preocupação com os conteúdos era muito grande, 
a gente morrendo, reclamava com os professores, mas, era conteúdo em cima 
de conteúdo (DANI). 

 Agora assim, o fator carga horária manhã e tarde, era muito cansativo e às 
vezes a gente não aguentava o dia todo de informação e tinha disciplinas que 
puxava muito e deixava a gente muito esgotada, teve um modulo mesmo que 
a gente ficou 27 dias manhã e tarde, manhã e tarde de segunda a sábado, 
então, pra gente dar conta foi um sofrimento, porque Biologia tem disciplinas 

que são muito pesadas (DANI). 

 Também houve um período em greve que, segundo uma depoente, foi um 

período difícil, pois, para recuperar o tempo tiveram módulo muito extenso e 

cansativo: 
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Foi por conta da greve, aí atrasou tudo e nós tivemos esse módulo tão grande 
e cansativo. E aí, tinha que ler muito, e você sabe que biologia precisa de 
tempo pra gente estudar aprofundar e foi muito difícil, aliás, todos os 
módulos foram cheios de coisas pra estudar, seminário pra apresentar com 
muito conteúdo pra entrar na nossa cabeça. Aí, a gente fazia muito grupo de 
estudo, se reunia na casa de M... pra estudar, uma ajudando a outra pra 
entender e estudar mesmo era sofrimento a gente ficava até tarde, meia noite, 
uma hora da manhã, e às vezes no outro dia já tinha que ir cedo pra UNEB, 
então foi com muita luta (DANI). 

 Com base na análise das entrevistas, afirmamos que, apesar das críticas e 

limitações apontadas pelas discentes, o curso de licenciatura em Biologia, do 

PROESP realizado na UNEB, campus de Senhor do Bonfim, é visto sob o prisma das 

mesmas, como um curso que acrescentou bastante na sua formação e na melhoria da 

prática pedagógica, conforme observamos no fluxograma contou com a disciplina de 

Fundamentos da ação pedagógica do primeiro ao último semestre, o que nos leva a 

crer que as questões didático-pedagógicas foram tratadas no curso. 

 No entanto, é necessário, segundo as entrevistadas, repensar no fator tempo 

dessa formação, que foi muito corrido, com uma carga horária densa, para ser 

conciliada com as atividades profissionais. 

  O curso de licenciatura em Biologia do PROESP, conforme análise das 

entrevistas, do Projeto Pedagógico e do fluxograma, sinaliza para uma organização 

sob a perspectiva da racionalidade técnica (CARR; KEMMIS, 1988). Assim, 

reconhecemos a importância da instrumentalização para o ensino e para ampliar os 

conhecimentos teóricos a serem aplicados na prática, porém é preciso repensar de 

que forma se dá a construção de conhecimentos a partir das questões da própria 

prática. 
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CAPÍTULO 5 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EXERCÍCIO NA 

PERSPECTIVA DA INVESTIGAÇÃO EDUCATIVA: ANALISANDO 

PONTOS DE VISTA E INTENÇÕES 

 Neste capítulo, lançamos um olhar analítico sobre as entrevistas 

semiestruturadas com os egressos do curso e com os professores formadores. A fim 

de elencar as bases epistemológicas que respaldaram as concepções de pesquisa, que 

foram evidenciadas pelos professores-alunos a partir do curso de licenciatura em 

Biologia para professores em exercício, PROESP, oferecido pela UNEB campus VII, no 

município de Senhor do Bonfim/BA.  

Mesmo considerando que as concepções de pesquisa e de formação podem ser 

construídas em diversos momentos, por meio de experiências que antecedem ao 

ensino superior, analisaremos essas concepções a partir do referido curso, com o 

propósito de compreender de que maneira o programa poderá ter contribuído para a 

(re) construção dessas concepções pelas discentes entrevistadas.  

 Para apreender os conteúdos que emergem nos documentos, segundo Bardin 

(2011), a Análise de Conteúdo pode se dar extraindo palavras, verbos, locuções ou 

temas que conduzem o pesquisador a levantar e interpretar as informações contidas 

no texto. 

Salientamos que estas unidades foram escolhidas através da reflexão analítica 

do conteúdo, pautada em um referencial teórico crítico que defende a pesquisa 

educacional e o movimento de formação do professor-pesquisador. 

 

5.1 Reflexões acerca da formação por meio do curso PROESP 

 

Por meio dessa categoria, pretendemos perceber a dimensão que foi atribuída 

à pesquisa manifestada nas entrevistas e nos documentos, a fim de verificar a 

vivência da investigação educativa a partir do curso de Biologia do PROESP, 

realizado na UNEB, campus VII, Senhor do Bonfim/ BA. Com isso, buscamos 
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discutir: Possibilidade de melhorar a prática e possibilidade de desenvolvimento do 

sujeito aprendiz. 

5.1.1 Possibilidade de melhorar a prática 

É salutar o reconhecimento da importância de valorizar a prática do professor 

para o processo formativo, compreendendo que a prática não deve ser tomada como 

local de aplicação de conhecimentos científicos e pedagógicos. Mas como lócus de 

inovação, reflexão e construção de saberes, por meio de uma postura investigativa 

em que o professor é capaz de desvelar, interpretar e entender criticamente o que é 

posto como natural no contexto educacional. 

A prática docente é uma ação intencional, marcada por grandes 

complexidades, trata-se de uma ação tomada como ponto de partida para, por meio 

de sua tematização, suscitar uma postura reflexiva e crítica que vise buscar o 

entendimento das condições que norteiam e legitimam essas práticas.   

Compreendemos que tomar a prática como marco inicial para o 

desenvolvimento de suas atividades é importante, porém ela deve estar para além de 

buscar soluções para os problemas cotidianos, é preciso entender o ato educativo na 

sua conjectura histórica, política e social. É preciso se perguntar em primeira 

instância que tempo é dedicado à tematização da prática na rede onde esses docentes 

atuam e, sobremaneira, é preciso atentar para se, como e com que periodicidade o 

espaço da universidade suscitou essa tematização. 

 É pertinente considerar que as práticas humanas e, dentre elas, a ação 

pedagógica, são ações revestidas de uma intencionalidade a qual é sempre 

condicionada aos valores, crenças, saberes, fazeres e a toda uma gama de construtos 

culturais que se constituem como traços identitários de uma sociedade. 

 Quando destacamos a necessidade de tematizar a prática num contexto de 

pesquisa e de formação docente, estamos entendendo tal atitude do ponto de vista de 

Weisz (2002), porquanto a autora a compreende como a retirada de algo do 

cotidiano, pois, ao fazer um recorte da realidade o sujeito tem a possibilidade de 

transformá-lo em objeto de reflexão. Desse modo, a tematização da prática é teorizar 

sobre ela. Ao desenvolver esse hábito fazemos emergir um importante princípio: 
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contribuir para que a prática da sala de aula seja um espaço sobre o qual discute-se, 

pensa-se num movimento de reflexão constante. 

 Nesse sentido, ao refletir sobre sua prática, o professor vai elegendo temas e, 

desse modo aprende a observar, formular questões, buscar dados e instrumentos de 

modo a ir construindo sua análise; a reflexão sobre o fazer cotidiano da sala de aula e 

dos demais espaços onde se dá a docência, torna-se objeto de pesquisa. 

O enfoque dado à prática também foi mencionado pela professora formadora 

quando declara que:  

O curso foi mais voltado para a prática docente na sala de aula, o objetivo era 
ampliar o conhecimento na área de estudo e melhorar o desempenho do 
professor, melhorando, consequentemente, o nível do ensino público 

(FORMADOR 1). 

 
 A fala da formadora nos remete a pensar na importância dada à prática como 

labor e como forma de desenvolver eficazmente a tarefa de ensinar o que demonstra 

compromisso com o ensino de qualidade. E consequentemente, com a educação, 

porém não notamos nenhum tipo de preocupação em submeter seu fazer pedagógico 

e o currículo do curso a um exame crítico como defendem Carr e Kemmis quando 

afirmam que o professor:  

 
[...] planeja com discernimento, trabalha deliberadamente, observa 
sistematicamente as consequências da ação e reflete criticamente 
sobre as limitações da situação e sobre as possibilidades práticas da 
ação estratégica considerada. (CARR; KEMMIS, 1988, p. 57). 

 
 
 Desde a leitura atenta do projeto do curso percebemos uma tendência em 

considerar a formação com foco em melhorar a prática, como um processo no qual 

parece caber ao docente desempenhar bem a sua função, não havendo menção muito 

clara sobre a necessidade de se ter a prática como fonte de conhecimento, não há 

colocações recorrentes que demonstrem uma real preocupação com a reflexão sobre 

os fazeres e saberes do professor compreendido enquanto fonte de conhecimento 

válido e pertinente à sua competência profissional. 

Portanto, o programa previa a atualização de conteúdos e metodologias, bem 

como a melhoria e a qualificação do quadro funcional das escolas públicas do estado 

da Bahia, porém, a incipiente fundamentação do projeto nos faz levantar um 
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questionamento, no que diz respeito à superação do modelo de formação pautado na 

instrumentalização técnica, com raízes em uma abordagem positivista de 

racionalidade, de objetividade e de verdade, os quais são desapropriados para uma 

proposta de educação reflexiva, crítica e emancipadora como defendem Carr e 

Kemmis (1988).  

 Assim, uma visão mais próxima da abordagem crítica de educação não foi 

identificada, notamos uma inconsistência no que se refere aos pressupostos teóricos 

adotados na formação, sobretudo, no Projeto do Curso, cujas bases epistemológicas 

que norteiam toda e qualquer formação docente, bem como as implicações advindas 

dessa compreensão, não foram bem fundamentadas nos documentos, dificultando o 

nosso processo de identificação e estabelecimento da constituição identitária desta 

formação. 

Dessa forma, o curso analisado visa graduar os profissionais da educação, por 

meio das parcerias firmadas, sendo que o seu Projeto apresenta uma fragilidade 

epistemológica do seu fazer pedagógico, tornando-o sem consistência. Assim, pode 

ter dificultado na constituição de profissionais que possam transitar e eleger os 

fundamentos pedagógicos e teóricos que julgam pertinentes para embasar sua práxis, 

à luz das teorias que permearam a sua formação. 

 

5.1.2 Possibilidade de desenvolvimento do sujeito aprendiz 

 
Para acompanhar os desafios constantemente postos à escola e ao trabalho 

docente, é que o professor tem de estar sempre a aprender. A crescente evolução 

tecnológica, o desenvolvimento científico, aliados às dimensões sociais, políticas, 

econômicas e culturais a que estão imersos, exige profissionais atualizados e situados 

no tempo e no espaço. 

E nesse processo de constante aprendizagem é necessário o desenvolvimento 

de uma postura de busca pelo conhecimento que deve ser fomentada pela formação 

docente, de modo, a conduzir ao desenvolvimento profissional que de acordo com 

João Pedro da Ponte (2002) refere-se à formação do professor para além da 
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transmissão de conteúdos, em que a troca de experiências e a colaboração também 

fazem parte da aprendizagem.  

Nessa direção, a pesquisa aparece como uma prática fundamental no 

desenvolvimento profissional do professor. O foco dado ao desenvolvimento 

profissional como um processo, por meio do qual, ocorre a articulação entre teoria e 

prática, associado a aspectos éticos que visam à transformação social, é manifestada 

por pesquisadores como Ponte (2002), Zeichner (1993), Contreras (2002), Carr e 

Kemmis (1988), Giroux (1997), entre outros. Assim, a formação do professor 

pesquisador implica uma mudança nas relações entre escola básica e universidade. 

 

De acordo com Carmem, aluna egressa, o curso promoveu uma vivência com 

os pares muito propícia para o desenvolvimento profissional e de aprendizagem 

como podemos ver no fragmento abaixo: 

Por se tratar de uma licenciatura para quem já está em sala de aula eu achei 
muito válido, a gente passa a ter mais segurança no que faz, sem dúvida 
né...porque a gente aprende com os professores e também a gente aprendeu 
muito pelo fato de todo mundo já estar em sala de aula, houve muita troca de 

experiências, foi muito enriquecedor (CARMEM). 

Desse modo, compreendemos que os professores defronta-se com situações 

problemáticas frequentemente ,seja na condução do processo ensino-aprendizagem, 

no processo de avaliação dos alunos, na construção de projetos ou no 

desenvolvimento da relação da escola com a comunidade, sendo o contato com essas 

experiências diversas, que cada um traz da sua prática, segundo Carmem, um 

momento de aprender. 

Partilhando desse mesmo entendimento, a discente egressa Salete reitera a 

ideia das atividades práticas e experimentais como um ponto positivo no curso, bem 

como a importância do domínio dos conteúdos científicos na sua área específica: 

 

Todos os professores puxavam muito para a área específica, dava muito 
conteúdo mesmo, mas também levava para o laboratório, tivemos aula de 
campo, como foi em botânica, teve um professor de química que ensinou a 
gente a usar as vidrarias do laboratório, coisa que a gente não sabia nem para 
que servia, não tínhamos nem noção. Foi bom eles falavam o que poderíamos 
fazer na sala de aula como prática. Na época era muita coisa, muito 
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conteúdo, a gente acha que era conteúdo demais, mas depois a gente vê como 
foi importante, como foi válido, só quando acaba o curso é que agente percebe 
isso (SALETE). 

 
 Nesse fragmento, percebemos na fala dessa professora-aluna, a preocupação 

em seguir orientações dadas pelos especialistas, os professores formadores, com o 

intuito de aprofundar e adquirir conhecimentos e habilidades técnicas e práticas para 

desenvolver melhor o seu ofício. Nesse sentido, esse pensamento foi apontado 

também pelo professor formador quando afirmou que: 

 

Para muitos dos professores percebia-se claramente a importância do 
curso para melhorar a sua formação e a sua atuação como docente, 
adquirindo novos conhecimentos teóricos para fundamentar melhor a 

sua prática (FORMADOR 1). 
 

Esse posicionamento assinala a importância dada em apender os conteúdos da 

matéria e, dessa forma, aperfeiçoar sua prática o que está em comunhão com Ponte 

(2002), quando assinala que a formação docente deve caminhar aliada ao seu 

progresso. Nesse sentido o professor busca seu desenvolvimento profissional 

retirando vantagem das oportunidades fornecidas no processo formativo que 

correspondam às suas necessidades e objetivos. 

No entanto, é preciso atentar-se para o risco de reforçarmos uma visão 

dicotômica da relação teoria e prática, em que a aplicação de conhecimentos teóricos 

extraídos de diferentes disciplinas científicas é suficiente para melhoria da prática. 

Dessa forma, a prática é lugar de aplicação de teorias nos reportando a uma 

abordagem naturalista (CARR; KEMMIS, 1988) da educação. 

No que tange a pesquisa percebemos um aspecto salutar quando a professora-

aluna afirma que tinham os professores formadores que: 

 Eles só jogavam e agente tinha que correr atrás, pesquisar, usar a nossa 

criatividade para fazer os nossos trabalhos, e isso fazia com que a gente 

aprendesse a buscar sozinhos novos conhecimentos ou ampliar aquilo que foi 

trabalhado na aula, então, os professores direcionavam os trabalhos e nós de 

forma autônoma procurávamos a melhor forma de desenvolver (MARY). 

 

Essa ideia de „busca‟ nos remete ao desenvolvimento de uma postura de 

autonomia no sentido de que a pesquisa fomentou nos professores-alunos momentos 
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de desenvolver a criatividade para realizar suas tarefas e buscar o aperfeiçoamento 

contínuo, contribuindo de alguma forma para o seu desenvolvimento profissional. 

Nesse sentido, a professora acena para o reconhecimento da sua condição de 

sujeito aprendiz que caminha no que Tardif (2002) afirma ser uma condição de 

protagonismo sobre a construção do próprio conhecimento, rompendo com a postura 

passiva e procurando de maneira mais livre construir seu aprendizado.  

Outro ponto de vista em relação à pesquisa foi colocado nas falas abaixo: 

Aprendi muito, tanto melhorei minha escrita como aprendi a 
sistematizar as ideias foi um exercício de fazer, refazer constante, eu 
nunca tinha feito um TCC,  mesmo já tendo a graduação em pedagogia 
na época foi um relatório não foi monografia, então, eu aprendi muito 

com a pesquisa (MIZA). 
 

[...] tive que ler muito, li artigos, textos para poder entender e fazer o 
trabalho, eu acho que a gente sempre aprende com um trabalho desses, 
eu nunca tinha feito uma monografia né, então, acho que foi super 
válido esse contato com um trabalho científico (SANDY). 

 
Esses trechos evidenciam um aspecto importante que foi estimulado nesses 

professores por meio da atividade de pesquisa vivenciado no curso com a construção 

do TCC, que foi o contato com artigos científicos propiciando um melhoramento na 

leitura e na escrita. Compreendemos que é preciso pensar e refletir de alguma forma 

para poder escrever, assim, esse contato com textos de gêneros variados foram de 

grande valia para que eles pudessem avançar na escrita e construir suas produções 

científicas. 

Sendo assim, o curso proporcionou possibilidades para que os professores-

alunos ressignificassem sua ação pedagógica, aprendessem os conteúdos da matéria 

e trocassem experiências com os pares, revelando que as expectativas foram 

alcançadas, deixando transparecer que mesmo com as fragilidades e limites impostos 

conseguiram avançar no processo de desenvolvimento profissional enquanto 

professores da educação básica. 

 

5.2 Revelando as concepções de pesquisa que permearam o PROESP de Biologia 

Com o intuito de elencar o entendimento sobre pesquisa que permeou o curso 

de formação para professores em exercício, buscamos identificar no corpus dos 
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documentos e nas entrevistas fragmentos que nos dessem base para analisar as 

seguintes concepções de pesquisa que emergiram dos dados: Produção de Trabalho 

Final; Fonte de Atualização e Informação; Atividade para os professores da academia; Prática 

reflexiva. 

 

5.2.1 Pesquisa compreendida como Produção de Trabalho Final 

A elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), nesse caso 

especificamente, de um curso de formação de professores em exercício para o ensino 

de ciências, deveria constituir-se em um lócus propício para problematização e para 

reflexão sobre o trabalho docente, de modo a expressar concepções adquiridas ao 

longo da formação. 

A partir desse pensamento, entendemos que a pesquisa deve ser resultado de 

uma atividade processual e contínua que se estabelece na trajetória do curso, 

(FAZENDA, 1999; ANDRÉ, 2001; LÜDKE, 2002; CARR; KEMMIS, 1988; PONTE, 

2002) e compreender que a investigação deve nascer por meio da atitude cotidiana, 

que foi internalizada e que surge de necessidades do próprio professor durante a sua 

atuação profissional. 

Esse posicionamento é preconizado no Projeto do Curso que orienta para 

construção do TCC o seguinte: 

  

Monografia consiste em uma produção de conhecimentos, resultante 
do trabalho de pesquisa que o aluno deve realizar durante a trajetória 
do curso. A temática desta produção tem sua origem nos interesses e 
indagações dos estudos do professore-aluno, implícitos nos seus 
projetos acadêmicos desenvolvidos durante o curso e no seu pré-
projeto elaborado durante o componente curricular metodologia da 
pesquisa (PROJETO,2012, p. 101). 

 
Sendo assim, de acordo com o Projeto do Curso, o TCC seria fruto de uma 

construção realizada ao longo da formação, mas as falas de algumas egressas nos 

remetem a pensar sob quais condições essas produções foram realizadas como 

podemos ver nos depoimentos abaixo: 

Assim... ao meu ver o TCC foi realizado no final do curso e é uma espécie de 
avaliação de final do curso, mas é uma coisa tão assim muita pressão, muito 
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estressante, porque tipo assim...é apenas um assunto para você mostrar ali 
no final com um prazo muito curto, foi muito corrido (ROSE?). 
 
Nós só escolhemos o tema da monografia quando foi para fazer mesmo, já no 
final do curso (TAMY). 

 
Esses depoimentos acenam para uma concepção de pesquisa, mais como 

produto e menos como processo, ou seja, a pesquisa entendida como resultado de 

uma investigação pontual e não como forma de aprender e construir novos saberes, a 

partir de uma prática organizada e sistematizada que leva a desenvolver o 

pensamento e a constituição de um profissional “epistemologicamente curioso”, 

como defende Paulo Freire (1996). 

Outro dado que nos chamou atenção foi o fato de dois professores-alunos se 

queixarem do componente curricular Metodologia da Pesquisa por ter sido 

trabalhado no primeiro ano do curso o que, para elas, isso dificultou quando chegou 

a hora de produzir o TCC: 

 

Trabalhamos a questão da pesquisa no primeiro ano do curso na 
disciplina de metodologia da pesquisa, quando fomos para prática 
mesmo, para começar a fazer o TCC, já não lembrávamos muito de 
como realizar a pesquisa, pois a maioria nunca tinha feito um TCC, foi 
tanto que tivemos que pedir ao coordenador para nos ajudar, aí... ele 
propôs um seminário temáticos com orientações para fazer o TCC 

(DANIEL) 

 
A metodologia da pesquisa que ajudou muito porque quando 

ele começou a falar que tínhamos que detectar um problema para ser 
investigado nós já começamos a pensar em um tema, mas como foi 
logo no começo do curso a gente acabou parando e só retomamos o que 
pesquisar no final quando tinha que entregar o TCC (BENA). 

 

Essa ideia de produção científica como um trabalho a ser elaborado como 

requisito para conclusão do curso foi evidenciada nessas falas quando as professoras-

alunas afirmam que a monografia foi realizada no final da graduação, nos fazendo 

questionar como o componente curricular Metodologia da Pesquisa fomentou e 

sistematizou o desenvolvimento da pesquisa, enquanto uma disciplina que deve 

proporcionar a iniciação científica desde o início da formação. 
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Sob tal intento, inferimos que não foi interpretado assim pelos professores-

alunos, sinalizando que a intenção de incluir a pesquisa, desde o início da formação, 

como elemento de articulação que culminaria com a produção monográfica pode não 

ter se efetivado no currículo do curso. 

A pesquisa que intentamos para os professores da educação básica, sobretudo 

para os docentes em exercício, está de acordo com o seguinte posicionamento do 

conceito de professor-pesquisador: “aquele em que a pesquisa está relacionada com a 

sua prática de ensino dentro do seu próprio contexto profissional” (GURIDI, 2007, p. 

54). 

Nessa perspectiva, continuamos buscando neste processo formativo indícios 

de como foi à inserção da pesquisa e quando perguntamos como foi trabalhada a 

pesquisa no curso, as professoras-alunas dizem: 

 
Acho que foi pouco trabalhado, também o tempo era curto para tanta 
coisa que os professores passavam pra gente, tanto conteúdo para 
estudar (GISA). 

 
Eles deram na verdade a teoria, né... o passo a passo para se fazer uma 
pesquisa, as normas que tem que ser seguidas por que se faz uma 
pesquisa, foi a parte mais teórica mesmo. Foi na disciplina metodologia 
da pesquisa e só, as outras eram aula mesmo com muito conteúdo. 

(CAREM). 
 

Portanto, percebemos que a pesquisa não ficou clara como uma atividade que 

perpassa os componentes curriculares que compõem o currículo do curso sendo 

citada no componente curricular metodologia da pesquisa, que segundo o projeto 

seria para elaboração do projeto de pesquisa, o qual resultaria na monografia ao final 

do curso. 

De acordo com o coordenador do curso, que também foi orientador de dois 

grupos no TCC, a iniciação científica aconteceu com a monografia e ele também 

explicitou a dificuldade em trabalhar a pesquisa: 

 

eu acredito que o curso modular não permitiu muitos momentos de pesquisa, 
porque para fazer pesquisa é preciso justamente de ter uma continuidade e 
nesse formato do curso existiram muitas quebras,o aluno só vinha para 
universidade durante os  módulos, ou seja, em um módulo por mês, então 
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isso acabou dificultando, né... , então, a pesquisa que deve ser metódica, 
processual e contínua ficou difícil nesse formato... a pesquisa no curso só foi 
trabalhada no TCC (FORMADOR 2). 

 
O fato de o curso ter formato modular foi justificado pelo professor- formador 

e também no projeto como uma forma de otimizar a participação do maior número 

possível de professores da rede pública de ensino sem formação, haja vista que por 

questão de infra-estrutura física da universidade, não teria como manter o programa 

e mais os cursos ofertados continuamente a cada semestre. Desse modo, a dimensão 

dada à pesquisa ficou comprometida, segundo o formador, o momento destinado a 

ela no curso foi no TCC. 

Partindo do princípio de que a proposta investigativa do TCC deveria nascer 

dos interesses e indagações dos professores-alunos no decorrer do curso, sendo 

trabalhada, (re) formulada, aprofundada e amadurecida durante toda a formação. 

Notamos que essa proposta foi desconsiderada como podemos perceber ao 

analisarmos as temáticas, os resumos e as justificativas dos trabalhos de conclusão do 

curso (TCC), observamos que a maioria deles gira em torno de temáticas distantes 

das questões educacionais e dos contextos peculiares da sala de aula. 

Um exemplo da descontextualização da realidade vivenciada na escola está 

presente na justificativa para o tema: “O uso de plantas medicinais pela comunidade 

indígena de Massaracá – Etnia Kaimbé, no município de Euclides da Cunha/BA”. 

[...] levantamento etnobotânico das plantas nativas, visando o resgate 
e registro dos conhecimentos tradicionais e posteriormente subsidiar 
elementos que possam promover estudos biológicos, farmacêuticos, 
através da realização de coleta, catalogação, identificação botânica, 
bem como as várias formas de utilização das planas medicinais 
(PROJETO, 2012, p.196). 

Nesse sentido, a forte influência da postura cientificista na educação que 

muitas vezes concebe o ensino de ciências como sinônimo da descrição teórica ou 

experimental, sem reflexão sobre o significado ético dos conteúdos desenvolvidos no 

interior da ciência e suas relações com o mundo do trabalho também pode ter 

interferido nas escolhas dessas monografias. 
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Outra evidência de que o TCC foi pensado no final do curso e com propostas 

distantes das questões educacionais entoou quando foi perguntado por que não 

desenvolveram temas relacionados com a educação, uma professora-aluna diz: 

Não, a gente nem pensou nisso, só no final quando foi pra fazer o TCC foi 
que a gente pensou em alguma coisa relacionada com meio ambiente, 
sustentabilidade que tem relação com o curso de Biologia, mas nada com 
escola (MARLY). 

Pensando como as percepções de pesquisa dos formadores podem interferir 

na elaboração do TCC, e que muitas vezes acaba seguindo em direção do caráter 

mais técnico, em que o TCC resulta em um produto com um fim em si mesmo 

(CHAPANI, et al., 2011).Daí então, indagamos se os professores do PROESP 

questionaram o fato destas pesquisas não tratarem da escola, do ensino de ciências e 

obtivemos como resposta: 

Assim, eles falaram que devíamos fazer a nossa pesquisa na escola, 
com nossos alunos, mas preferimos algo com meio ambiente aqui na 
comunidade do Diogo, através do trabalho das abelhas que requer a 
preservação ambiental para elas poderem produzir mel, achamos 

bastante interessante a nossa pesquisa (MARLY). 
 

Sim, até o coordenador do curso falou que seria melhor 
trabalharmos com nossos alunos, ou com alguma coisa relacionada 
com a escola que já era o ambiente em que estávamos inseridos e que o 

curso era de licenciatura (VERA). 
 

Para essas professoras-alunas as temáticas trabalhadas nos TCC foram de seu 

interesse como reza o Projeto do Curso, mesmo com a advertência por parte de 

alguns professores formadores acerca da importância de relacionar a pesquisa com 

questões do seu contexto educacional, essa dimensão não foi abordada pela maioria 

dos trabalhos acadêmicos. Isso foi reforçado por uma depoente quando declara: 

 

Agora eu tô fazendo uma pós-graduação e quando eu falei do nosso tema da 
monografia o professor disse por que não trabalhamos com questões da sala 
de aula, de investigar metodologia para o ensino de ciências, só aí foi que eu 
vim perceber que nem pensamos nisso já que o curso é de licenciatura né, ele 
me questionou, porque eu queria continuar com o mesmo tema do TCC nessa 
especialização, mas como a pós é em metodologia do ensino de ciências ele 
disse que tenho que envolver questões da escola e do ensino de ciências. 
Agora é que estou pensando no que fazer que tema vou escolher dentro da 
área educacional para fazer o TCC da pós-graduação (SANDY). 
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Assim, a não problematização dos percalços ou das questões enfrentadas no 

contexto escolar e mais especificamente sobre o ensino de Ciências no TCC, só foi 

notada por essa professora-aluna no momento em que ela continuou seus estudos na 

pós-graduação, sendo questionada por ter desenvolvido uma monografia que não 

tratava dos dilemas e desafios inerentes à sala de aula e ao ensino de ciências, haja 

vista ter participado de um curso de formação de professores de ciências. 

Essa falta de motivação para com a educação também foi citada por outros 

egressos do curso como podemos ver nos fragmentos abaixo: 

eu mesma queria logo era sair da sala de aula, em nenhum momento 
pensamos em tema sobre educação, já convivíamos demais nesse 
ambiente queríamos mudar um pouco eu estava tão estressada com 
sala de aula que me aposentei sem nem esperar a minha mudança de 
nível, não aguentava mais sala de aula (GISA). 
 
Não, quando a colega sugeriu o tema todo mundo do grupo gostou, 
não queríamos nada de educação, preferimos esse tema sobre as plantas 
medicinais utilizadas pelos indígenas porque tem tudo a ver com a 
biologia e nós achamos mais interessante do que trabalhar com a escola 

(RILZA). 
 

O desabafo dessas professoras-alunas demonstra desmotivação para com a 

docência o que pode justificar a escolha de alguns temas da monografia terem sido 

sem conexão com as questões referentes à sala de aula e ao fazer pedagógico que foi 

vivenciado por elas diariamente no decorrer do curso e na sua prática. 

Tal descontentamento com a docência e, por conseguinte a falta de interesse 

em investigar as problemáticas ligadas a ela nos remete ao que nos esclarece 

Contreras (2002) sobre a proletarização do trabalho docente, que ao longo dos anos 

vem sofrendo uma subtração progressiva de qualidades da profissão com 

comprometimento do controle e do sentido do próprio trabalho do professor o que 

tem levado a perda de sua autonomia. 

Assim, a ausência de condições dignas de trabalho, a carga horária elevada, 

salas superlotadas, têm levado a intensificação do trabalho docente gerando atitudes 

rotineiras e mecanizadas que inviabilizam a reflexão e a crítica sobre o seu ofício, 

afastando o professor do seu papel social e da promoção de mudanças que conduza a 

autonomia e emancipação na sua profissão.  
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Tudo isso pode ter contribuído para o pouco incentivo em desenvolver uma 

postura investigativa na formação, que buscasse despertar um olhar sobre a própria 

prática e como intervir na mesma. Assim, a ausência da pesquisa na formação 

distancia o professor da possibilidade de consolidar uma identidade profissional 

comprometida com as necessidades prática e teórica vinculada as complexas 

situações e problemas que emergem da sua atividade profissional. 

Esse desinteresse em investigar as práticas educativas também foi justificado 

pelo professor-aluno da seguinte maneira: 
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Quando se trata de professores que já tem mais de 20 anos em sala de 
aula e que não vê mudanças na educação, acaba perdendo um pouco do 
brilho, da expectativa de melhorar a educação e tendo outras vertentes 
outras possibilidades que qualquer curso de nível superior lhe traz 
naturalmente, mesmo com essa insistência de pensar a educação, de 
rever a grade curricular, o ensino em si... acredito que boa parte dos 
professores passaram ou vão passar por uma desmotivação com a 
carreira e vislumbrar sair de sala de aula e tocar uma vida com 
atividades diferentes (TONI). 

 
De acordo com o depoimento desse professor reafirmamos a ideia de 

proletarização do trabalho docente e inferimos que depois de tantos anos de 

experiência em sala de aula, cabendo-lhe a função de ensino desarticulado de 

atitudes inquiridoras pode ter conduzindo a uma postura de negação da docência e 

de desencanto para com os problemas relacionados com a prática docente e com a 

educação. 

Lembramos que a atitude investigativa na formação de professores é também 

uma forma de reação ao processo de proletarização do trabalho docente, levando a 

entender as condições em que ele ocorre e os obstáculos encontrados pelos 

professores para realizarem-se no exercício de sua função. Para Contreras (2002), um 

dos elementos fundamentais a ser considerado para compreendermos a 

complexidade do processo de proletarização dos professores é o aspecto ideológico, 

que age como uma forma sutil de controle, suprimindo as possibilidades criativas e 

de autorrealização, limitando o fazer docente a uma condição alienada. 

Isso nos leva a refletir no que denuncia Ivani Fazenda: “a falta de formação em 

pesquisa e a ausência de uma linguagem pedagógica própria conduziram-no ao 

isolamento da sala de aula, isolamento agravado pelo desprestígio da carreira e a 

falta de tempo para estudo e reflexão.” (FAZENDA, 1992, p. 80).  

Assim, é necessário vivenciar a prática da pesquisa no dia a dia como 

produtor de conhecimentos que são socializados e podem promover mudança e 

transformação social. Portanto, os cursos de formação de professores devem 

fomentar a atitude investigativa de forma sistematizada enfrentando os entraves de 
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ordem organizacional, metodológica e técnica, tencionando promover uma formação 

pautada na pesquisa. 

Desse modo, reconhecemos que um TCC deve ser construído ao longo da 

trajetória de formação, como resultado de uma inquietação, de algo que se deseja 

investigar que tenha relação com a sua profissão, e/ou que envolva os alunos, com o 

seu fazer pedagógico, e, isso não foi detectado na maioria dos trabalhos, levando, 

ainda, em consideração ser uma formação para professores em pleno exercício de 

suas atividades profissionais. 

Este posicionamento de buscar investigar problemas divergentes do contexto 

escolar pode ter uma interface com alguns aspectos tais como organização 

contradições do currículo dessa licenciatura, bem como o processo de proletarização 

da docência, em que os reflexos da desvalorização do educador os desmotivam a 

enfrentar os desafios da profissão. 

 

5.2.2 Pesquisa compreendida como fonte de atualização e informação 

 

A palavra pesquisa é um termo polissêmico, e está presente em diversos 

momentos e contextos do nosso dia a dia, em inúmeras áreas do conhecimento e com 

múltiplas interpretações e encaminhamentos desenvolvidos por meio dela. No 

campo educacional a ênfase dada à importância da pesquisa do professor da 

educação básica tem sido bastante discutida, como uma forma de superar a educação 

tradicional como herança do enfoque positivista em que a reprodução dos 

conhecimentos se dá para fins pragmáticos. 

 Sob essa ótica, a concepção de pesquisa como informação pode estar 

relacionada ao que: “alguns pedagogos e investigadores, argumentam que o fracasso 

desse tipo de investigação como uma consequência inevitável de sua epistemologia 

positivista e da equivocada crença na aplicabilidade dos métodos das ciências 

naturais ao estudo dos fenômenos humanos e sociais” (CARR; KEMMIS, 1988, p. 94). 

Enquanto uma atividade humana e social a pesquisa confere ao professor uma 

possibilidade de exercitar uma postura questionadora, crítica e criativa de conduzir o 
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ato educativo o que está longe da ideia de pesquisa como instrução ou atualização de 

conteúdos com raízes na ideia de objetividade e neutralidade da ciência. 

Nos fragmentos abaixo, podemos perceber que a pesquisa foi caracterizada por 

três professoras-alunas como busca por informação e/ou conhecimento sobre 

assuntos pontuais: 

[...] a pesquisa é assim: se você tem dificuldade no seu conhecimento, 
você não está conseguindo tem dúvidas sobre um determinado 
assunto, o que é que você vai fazer? Você vai fazer pesquisa para dar 
melhoramento, para você aprender e nesse aprender é que você vai 
jogar... é buscar atender a sua necessidade. Então, a pesquisa é muito 
valiosa é dali que você pega o fio da meada, é dali que você consegue 
aprender e a se descobrir, e... conseguir, assim, a depender do tema, 
você passar o que aprendeu, porque você pesquisou e você conheceu, eu 
acho, eu penso assim em relação a pesquisa (TATI). 

 
Ah, pesquisa é buscar dentro do que você quer, pra encontrar, mas não 
um trabalho rápido pra agora, é preciso buscar em muitas fontes de 
informação (FLÁVIA). 

 
Eu acho que é a busca de mais informações, de mais conhecimento uma 
forma de melhor se apropriar dos conteúdos para passar para os alunos 

(SANDY). 
 
 Nos trechos considerados as três depoentes, indicam uma concepção de 

pesquisa relacionada a uma visão da investigação educativa como via de informação. 

Para Santos (2014) esse entendimento de pesquisa acena apenas para a dimensão 

bibliográfica, por meio de consultas realizadas em fontes diversas para melhor 

preparação das aulas buscando sempre o conhecimento já sistematizado e produzido 

por outros. 

Reconhecemos a relevância dada pelos egressos em preparar bem suas aulas, 

cercando-se de informações pertinentes e necessárias para passar da melhor forma 

possível para os alunos, porém, essa concepção de pesquisa sinaliza um processo 

formativo com vestígios da racionalidade técnica, em que a informação é requisito 

para uma melhor instrumentalização e, consequentemente, transmissão do 

conhecimento, sendo essa, uma marca importante para o processo de ensino-

aprendizagem.  
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 Em contrapartida no Projeto do Curso percebemos uma dissonância entre a 

concepção de pesquisa manifestada pelas discentes e a identificada no Projeto do 

curso, visto que no texto que trata da “Metodologia utilizada” consta que um dos 

ideais do curso de Biologia para professores em exercício é a formação que “aceita a 

pesquisa como princípio educativo e o questionamento reconstrutivo como prática 

constante” (PROJETO, 2012, p. 199).  

Consideramos relevante esse posicionamento epistemológico estabelecido no 

Projeto do Curso com uma proposta de formação que inclui a pesquisa como parte 

integrante do seu currículo no sentido de promover à práxis educativa, porém, essa 

perspectiva consta no documento com uma fragilidade epistêmica, e também não foi 

evidenciada pelos discentes entrevistados.  

Em consonância com as discentes acima (Sandy, Tati e Flávia) podemos ver na 

fala do professor formador uma percepção de investigação educativa também como 

informação: 

 

A pesquisa abordada no curso estava voltada para a busca do 
conhecimento pelo professor-aluno nas fontes existentes, como forma 
de aprofundar os conteúdos a serem estudados. (FORMADOR 1). 

 

O que consideramos um aspecto positivo no sentido de desenvolver nos 

professores-alunos a liberdade intelectual para buscar saberes da disciplina a ser 

ensinada, haja vista que o curso não da conta de abarcar os conteúdos na sua 

totalidade, necessitando de compromisso e dedicação por parte desses licenciados. 

 Ao mesmo tempo, tal raciocínio indica a atuação do professor como técnico 

bem informado e apto a dar aulas. Contudo, tomar a pesquisa educativa como uma 

maneira inovadora de conduzir o ato pedagógico, em que o entendimento das suas 

ações seja levado em conta por parte dos professores, e ampliar os horizontes da 

educação para além da informação buscando compreendê-la na sua dimensão social, 

política e cultural, não foi evidenciado pela formadora, nem pelas discentes. 

 Sabemos que a concepção de pesquisa enquanto busca de informação ou como 

uma atividade avaliativa é muito comum no âmbito escolar (BAGNO, 1998). Como 

esses professores já estão atuando há muitos anos já tem essa concepção de pesquisa 
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internalizada. Porém, ainda segundo o autor citado é necessário criar possibilidades, 

orientar os sujeitos a buscar sozinhos as suas fontes de conhecimentos e a 

desenvolver a percepção crítica diante dessas informações, logo, pesquisa não tem 

“[...] nada a ver, portanto, com trabalhos superficiais, feitos só para dar nota” 

(BAGNO, 1998, p. 17). 

Partindo desse ponto de vista, depreendemos que essa concepção de pesquisa 

foi muito intensa no curso no sentido de agregar mais conhecimentos e informações 

diversas, o que de certa forma promoveu o crescimento profissional desses 

professores.  

 Reconhecemos, aqui, a importância de buscar atualização e informação de 

maneira crítica enquanto uma das funções inerentes da pesquisa. Porém, a sua 

função no campo educacional extrapola a mera atualização, o fato de querer conhecer 

é uma atitude pessoal e intransferível se levarmos a cabo que o “sujeito constrói o 

conhecimento e todo conhecimento é resultado de sua atividade, a realidade não 

pode ser conhecida em si mesma” (DELVAL, 1998, p.17). 

Partindo da premissa de que os fenômenos sociais adquirem significados e 

representações, que são fruto das interpretações pessoais em que os sujeitos atribuem 

juízo de valor de acordo com seu contexto histórico-social, é que pensamos a 

pesquisa como forma de compreender e entender como tais fenômenos ocorrem nos 

contextos em que se inserem, por meio de uma postura investigativa da ação 

pedagógica. 

Quando foi perguntado às entrevistadas (professoras-alunas) sobre como foi 

trabalhada a pesquisa no curso, obtivemos as seguintes respostas: 

Sim foi trabalhada, os professores traziam muitas atividades para a gente 
pesquisar, passavam as bibliografias, o nome dos autores para a gente ler e 
pesquisar (FLÁVIA). 

 [...] trabalhou, e quem poderia trabalhar mais seriamos nós a partir do 
momento que buscamos, lemos nos informamos, o curso trabalhou sim, para 
aqueles que estavam em busca, acredito que teve alguns colegas que acharam 
ele um pouco vago, mas para mim foi muito válido, foi muito bem trabalhada 
a pesquisa, tudo que era para pesquisar, descobrir eu estava sempre disposta 
e correndo atrás de informação para aprender os professores sempre faziam 
atividades para pesquisarmos na biblioteca, fazia estudo dirigido e com isso 

tínhamos que pesquisar (TATI). 
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[...] os professores trabalharam, eles faziam a gente pesquisar a partir de 
estudo dirigido, textos para ler e comentar, discutir na sala, era resumo de 
texto e muita pesquisa na biblioteca, tudo isso foi feito, foi bem puxado, nós 
tínhamos várias atividades pra fazer. Era coisa de dar um texto hoje com 
dois, três dias a gente ter que apresentar ou discuti na sala para o professor 

(SALETE). 

 Essas colocações só ratificam a forma de conceber a pesquisa como meio de 

informação, o que consideramos importante para formação docente, contudo, não 

podemos perder o foco que a pesquisa ao possibilitar uma reflexão sobre a atividade 

educativa, enquanto uma construção contínua de conhecimento, que culmina na 

redução da distância entre teoria e prática.  

Ao perguntar se, na “prática delas”, elas faziam pesquisa obtivemos as 

seguintes respostas: 

 

[...] precisamos estudar, pesquisar enquanto professores que somos, é 
precisamos estar atentos aos avanços e sempre atualizados, porque senão o 
menino chega na sala de aula lhe perguntando sobre uma notícia que ele viu 
no jornal e você precisa dar a sua opinião sobre aquele assunto, assim a 
pesquisa faz parte do nosso trabalho (RILZA). 
 
Sempre procuro me informar, pesquisar, estudar para poder acompanhar os 
avanços da ciência, né... Agora mesmo estou fazendo um curso que é o pacto, 
aí... tem texto pra gente ler e fazer as atividades, isso também envolve a 
pesquisa (MARY). 

Essas declarações são bastante pertinentes diante do contexto da sociedade do 

conhecimento em que vivemos, dessa forma, de fato precisamos dos conhecimentos 

da ciência para poder acompanhar os avanços científicos e tecnológicos para saber 

nos posicionar e orientar os nossos alunos frente a essas questões. De acordo com 

Carvalho e Gil-Pérez (2009) a necessidade de conhecer a matéria a ser ensinada é 

fundamental para que o professor crie possibilidades diversificadas e criativas de 

conduzir o ato educativo. 

 De maneira geral, quando as entrevistadas foram questionadas sobre a 

pesquisa “na sua prática”, elas apontaram a mesma como uma atividade de busca 

que é direcionada ao aluno, ou ao próprio professor com a função conhecer ou se 

atualizar sobre determinado assunto. 

[...] Para os alunos qualquer pesquisa que a gente passa eles tiraram 
da internet igual, isso não é pesquisa é preciso ler, conhecer e 
interpretar, eles não se interessam, não buscam, isso acontece tanto no 



104 

 

fundamental como no ensino médio eu já vi alunos fazendo isso 

(FLÁVIA). 
 
 [...] muitas vezes as pesquisas eu faço com meus alunos é sempre na 
sala de aula, eu levo revistas, recortes de jornais, pego livros na 
biblioteca, para eles se informarem e até conhecer mais os assuntos 
dados, porque se for para eles fazerem em casa é um desastre, eles não 
fazem ou só trazem cópias da internet (HELEM). 

 
Sendo assim, essa concepção de pesquisa não é exatamente a que a literatura 

traz para formação do professor-pesquisador, mas admitimos ter sido importante 

para esses professores conferindo-lhe mais segurança e propriedade para com o 

ensino de Ciências. Porém, entendemos que a pesquisa tem a finalidade de investigar 

sobre as práticas de ensino numa perspectiva crítica e não reduzir-se à atualização, à 

análise de técnicas ou à mera instrumentalização para dar maior destreza aos 

professores para ministrar suas aulas. 

 

5.2.3 Pesquisa compreendida como uma atividade para os professores da academia 

 

 O desenvolvimento da pesquisa na educação básica tem sido muito debatido 

pela comunidade acadêmica como uma legítima forma de investigação educacional, 

seguindo o movimento de formação do professor-pesquisador. Porém, ainda existem 

muitas discussões sobre a validade dessas pesquisas, no que se refere ao seu 

potencial para gerar conhecimento, motivadas por uma supervalorização das 

pesquisas realizadas pelos especialistas da universidade em detrimento das 

investigações do professor. 

 De acordo com Lüdke (2002), podemos atribuir tal pensamento a resquícios 

das tradições intelectuais, paradigmas positivistas e interpretativos, em que se 

embasaram e/ou embasam os cursos de formação docente e que exercem forte 

influência ainda hoje. 

 Em consonância com Carr e Kemmis (1988), esses paradigmas dominantes 

influenciam a investigação educativa, apresentam ideias de separação da relação 

teoria e prática, sendo a investigação do professor um caminho viável para diminuir 

o hiato dessas instâncias nos cursos de formação docente. 
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Ao analisarmos as afirmações abaixo, percebemos como as professoras-alunas 

concebem a pesquisa: 

Eu acho... assim, que pesquisa é um levantamento de dados para descobrir o 
que causa um determinado problema... tem uma metodologia própria, tem 
regras a seguir, só quem faz pesquisa são os professores universitários, na 
escola é muito difícil fazer  pesquisa...(ALICE). 

Para mim, pesquisa é uma investigação que se faz para descobrir algo, em 
que quem pesquisa tem que se aprofundar, ter rigor científico e investigar 
mesmo, buscar dados, indícios eu acredito que só os professores das 
universidades é que realmente fazem pesquisa (SALETE). 

 Essas ideias são coerentes com a natureza da pesquisa que devem obedecer a 

critérios de racionalidade e rigor científico, indicando uma visão acertada acerca da 

investigação educativa, mas, ao mesmo tempo as duas professoras-alunas, sinalizam 

que o distanciamento do professor com a pesquisa reside na dificuldade em conciliar 

a atividade investigativa com a prática docente como podemos ver na seguinte 

afirmação: 

[...] Eu penso assim, uma pesquisa mesmo... o professor não tem nem 
tempo, é muita prova para corrigir, muita aula para preparar e muito 
tempo  preso na sala de aula, já na academia o professor tem mais 
tempo,tem menos aulas assim dá para pesquisar (ALICE). 

 Nesse trecho, a professora se queixa das condições de trabalho do professor da 

educação básica que devem ser levadas em consideração para o desenvolvimento da 

pesquisa na escola. Com isso, ela justifica a ausência da pesquisa na sua prática 

elencando alguns aspectos do seu cotidiano profissional que distanciam o professor 

da atividade investigativa. 

 Aliado a isso, reiteramos que dentre essas dificuldades apresentadas, 

apontamos também a deficiente formação docente no que concerne em uma maior 

aproximação da pesquisa no processo formativo e no trabalho do professor da 

educação básica. 

 Partindo do princípio de que a prática do professor constitui-se numa 

investigação genuinamente educativa, por nascer no bojo das suas experiências, é 

que salientamos a sua importância, haja vista que ela emerge das necessidades 

sentidas pelos professores e pode responder aos anseios da comunidade escolar de 
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maneira mais precisa, do que as pesquisas oriundas de fora desse contexto, ou seja, 

dos especialistas. 

 É preciso a construção de uma mentalidade acadêmica entre os formadores 

que possa conduzir a formação docente considerando o papel fundamental dos 

professores na investigação educacional, contrariando a ideia de que a investigação é 

algo para o professor acadêmico. 

 Como afirmam Carr e Kemmis (1988), essa construção ocorrerá a partir da 

apropriação consciente de um referencial teórico crítico das ciências sociais, que se 

constitui em uma forma viável para superação dos paradigmas tradicionais vigentes, 

na medida em que incorpora a crítica e a dúvida sobre a própria prática e sobre a sua 

atuação profissional. 

 Em termos concretos, os autores defendem a criação de comunidades críticas 

de pesquisadores em instituições de ensino, como meio de socializar e comparar suas 

reflexões, convertendo-se em sujeitos críticos e abertos à investigação da sua própria 

prática com vistas a sua reconstrução contínua. Quando perguntamos se faziam 

pesquisa, duas afirmaram que não, então, questionamos sobre o TCC, enquanto uma 

produção científica realizada por elas e obtivemos as seguintes afirmações: 

Sim, mas na escola essa pesquisa com rigor, com dados eu não faço não, o 
TCC foi sim uma pesquisa..., mas no dia-a dia da escola a gente não faz um 

estudo como o TCC (SALETE).  

A pesquisa que a gente fez no TCC foi muito valiosa, eu aprendi muito, mas 
foi por uma exigência do curso, porque a gente não está habituado a fazer 
pesquisa assim, eu acho que pesquisa com rigor, com dados pra interpretar só 
na universidade mesmo, os professores lá têm todo o aparato pra realizar 
pesquisas (CAREM). 

Sim, mas no dia-a-dia aquele tipo de pesquisa nós não fazemos (ALICE). 

 As professoras-alunas reconhecem o TCC como uma pesquisa de grande 

importância no curso e como afirma (SANTOS, 2014, p. 146) “a construção do TCC 

fundamentalmente é um momento deste professor ser produtor do seu próprio 

conhecimento, quiçá apresenta-se como o maior ganho desse aluno ao longo do 

curso”. 
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Entendemos que o desenvolvimento do TCC é um grande avanço para a 

formação desses professores no tocante a compreender seus encaminhamentos 

necessários e como uma iniciação ao trabalho investigativo, porém a construção 

dessa produção científica por si só, não garante um sentido emancipador nas ações 

dos seus autores. 

5.2.4 Pesquisa compreendida como prática reflexiva 

 O interesse sobre a ideia de ensino reflexivo ou de professor reflexivo tem uma 

forte influência no campo educacional como um modo de interrogar sobre as práticas 

de ensino, passando a ser uma nova tendência nos estudos em educação a partir da 

década de noventa. Alguns autores como Nóvoa, Pérez-Gomez (1992), Pimenta, 

Contreras (2002), Ludke (2001), Ponte (2006) defendem a prática reflexiva como um 

caminho para o aprimoramento e crescimento profissional, bem como para a 

construção de saberes que emergem da prática docente. 

 Na atividade docente, a prática reflexiva deve ser entendida numa perspectiva 

crítica, em que a produção do saber é suscitada pela atitude investigativa acerca da 

sua prática, em que o professor possa ser “como alguém que levanta problemas” 

(DINIZ-PEREIRA, 2008, p. 262). Essa é uma característica importante dessa reflexão, 

que passa a ser um pensamento analítico sobre os problemas que são postos e que 

devem ser racionalmente solucionados. 

 Sob essa ótica, a noção de refletir sobre a prática já foi defendida por John 

Dewey, como forma de melhorá-la no contexto em que se insere. Essa também é uma 

perspectiva dos autores Ponte, Carr e Kemmis quando afirmam que, por meio da 

reflexão crítica dos conhecimentos práticos da atividade docente, é que o próprio 

professor poderá construir as teorias educativas que contemplem suas reais 

necessidades e anseios, dando uma significativa contribuição para a educação.  

 O cerne dessa discussão está em pensar a prática enquanto práxis, sendo a 

investigação educativa uma forma de aproximação real entre teoria e prática na 

medida em que “a única missão legítima de uma pesquisa educativa é a investigação 

dos problemas educacionais e a formulação de teorias embasadas na realidade da 

prática educativa” (MOLINA, 2007, p.37). 
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 Portanto, tomar a prática docente de forma reflexiva é uma ação consciente 

que surge quando há o reconhecimento de um problema e se vislumbra de que 

maneira devemos solucioná-lo. Vejamos as falas dos entrevistados abaixo, quando 

lhe foi perguntado o que eles entendem por pesquisa: 

A pesquisa é... eu acho que  surge do interesse que se tem em entender 
determinada coisa ou tema, ou assunto que precisa buscar dados, 
informações para poder interpretar, refletir sobre essas informações e assim 
conhecer sobre aquele tema (MARLY). 

[...] pesquisa é... eu acho que surge a partir do momento que tem algo que vai 
lhe inquietar, que esta lhe incomodando, é uma curiosidade sua que você quer 
conhecer, assim,algo que ta lhe incomodando que faz você refletir, que você 
gostaria de buscar entender e conhecer um determinado problema... e além do 
mais, além da questão de entender eu acho que alguma coisa só incomoda a 
gente quando a gente acha que pode fazer algo, procurar uma solução para 
aquele problema, encontrar caminhos porque que aquilo é daquele jeito, o que 
é que eu posso fazer para contribuir ou para mudar, eu acho que é 
isso.(DANI). 

 Nesses trechos, podemos constatar que os entrevistados possuem uma 

concepção de pesquisa como prática reflexiva na medida em que inquieta e conduz 

para a busca de uma resolução para os problemas que se apresentam na prática 

docente com o intuito de dar uma contribuição e promover o aprimoramento da 

mesma. 

 Dessa forma, a ideia da pesquisa a partir de um viés crítico reflexivo baseia-se 

no pensamento cônscio de “desenvolver um entendimento sistemático das condições 

que configuram, limitam e determinam a ação, de maneira que seja possível ter em 

conta esses fatores limitativos” (CARR; KEMMIS, 1988, p. 164).  

 Diante disso, o professor reflete criticamente e busca tomar suas decisões de 

como agir sobre o ato educativo, bem como de que maneira melhorar sua prática e 

como nos alerta Ponte (2006) não há como fazer pesquisa sobre a própria prática sem 

ser reflexivo. 

Sendo assim, entendemos que a investigação educativa deve ocorrer num 

ambiente de trocas e de discussão com os pares, criando um espaço de aprendizagem 

individual e coletivo, cuja reflexão e socialização das experiências possam convertê-

los em sujeitos críticos do seu fazer pedagógico.  
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Quando foi perguntado se o curso fomentou a problematização da prática 

docente, Dani explica assim: 

Sim, eles falavam de que forma a gente devia trabalhar os conteúdos em sala 
de aula, que atividade prática que dava para fazer, como fazer, eles sugeriam 
e procuravam relacionar o que a gente estudava lá com o que fazíamos na 
escola, na sala de aula na nossa prática do dia a dia. A gente também 
perguntava, partilhava com eles as nossas inseguranças e dúvidas sobre 
determinado assunto, como poderíamos fazer e a partir desses 

questionamentos geravam as discussões (DANI). 

 Isso demonstra que o curso contribuiu de alguma forma, com modificações 

para o processo de ensino-aprendizagem a partir de novas metodologias, de 

indicações de aulas diversificadas, mas com foco na instrumentalização e nos 

aspectos técnico-metodológico do ato educativo. Esta inferência justifica-se quando 

tecem as seguintes afirmações: 

[...] depois do PROESP eu acho que melhorei minhas aulas, como eu já 
ensinava  ciências eu fui só melhorando e tendo mais segurança 
para passar os conteúdos   (DANI). 

Gostei muito do curso, trabalhar com a vida, você conhecer o corpo 
humano, a genética apesar de difícil né, mas o curso ajudou muito pra 
gente ter mais um aprofundamento dos assuntos, tivemos que 
pesquisar em muitas fontes, trabalhou muito a parte teórica da 
biologia, teve também aulas práticas tudo voltado para sala de aula, foi 
ótimo, eu gostei muito do PROESP de biologia. (GISA). 

Nesse contexto, compreendemos a importância que o curso representou para 

esses professores em termos de desenvolver os saberes necessários para uma boa 

atuação em sala de aula. Mas elas reportam-se a esse saber enquanto conteúdo 

disciplinar, contudo, entender que a formação deve estar para além da abordagem 

conteudista integrando outros ingredientes como o exercício da pesquisa, bem como 

reconhecer que eles são produtores do conhecimento não foi explicitado por esses 

professores. 
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Quando foi questionada qual a relação da pesquisa na sua prática, obtivemos 

a seguinte resposta: 

[...] Mas a pesquisa na escola é complicado, demanda tempo... não dá para 
fazer na escola...é... até para os nossos alunos quando a gente passa uma 
pesquisa eles vão para internet e nem leem trazem o que a gente manda 
pesquisar igual ao que esta na internet, só imprimi, as vezes apenas um faz 
realmente a pesquisa e aí como é que você vai dar a nota a essas criaturas? 

então, é muito difícil trabalhar com a pesquisa na sala de aula (DANI). 

Embora a depoente Dani anteriormente tenha demonstrado uma concepção de 

pesquisa como prática reflexiva, o seu discurso acena para a coexistência de outra 

concepção de pesquisa como podemos analisar no fragmento acima, em que a 

professora-aluna não abandona a concepção de pesquisa como atualização e 

informação para melhorar as suas aulas, ou como uma atividade avaliativa para os 

alunos. 

Tal fenômeno pode ser interpretado de acordo com o que Eduardo Mortimer 

(1994) chamou de perfil conceitual, que segundo o autor, isso ocorre quando 

conceitos polissêmicos permitem a elaboração de vários significados que convivem 

num mesmo indivíduo, ou seja, mais de uma forma de compreensão de um mesmo 

conceito e que são expressos em diferentes contextos. 

 Contudo, reconhecemos que essa visão de pesquisa esboçada pela professora 

Dani como prática reflexiva pode ser no sentido da reflexão inerente ao ser humano, 

quando pensamos sobre a prática estamos refletindo, porém, isso não é suficiente 

nem tão pouco é pesquisa. 

 É preciso avançar para um conceito de pesquisa como uma forma 

sistematizada e crítica de construir saberes, o que inclui ir além da reflexão, mas 

partir dos problemas da própria prática de forma reflexiva crítica para formular e/ou 

encontrar suas próprias teorias e soluções para tais problemas (CARR e KEMMIS, 

1988). 

 Ao analisamos a concepção de pesquisa desse entrevistado identificamos que 

ela também gira no sentido de uma atividade que parte da reflexão na tentativa de 

resolver determinado problema: 
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a pesquisa pra mim é a ferramenta que nos faz pensar,repensar e refletir 
sobre determinado tema é ela que de fato norteia as intervenções para 
resolver determinados problemas (TONI). 

 
 Esse posicionamento está em consonância com a perspectiva de Ponte (2002) 

em que a pesquisa referente à prática docente parte de uma postura genuinamente 

reflexiva e questionadora sobre o que lhe interessa e lhe inquieta na sua própria 

prática. 

 A reflexão crítica também é referenciada no Projeto do Curso, porém o 

documento não traz como ocorrerá tal reflexão crítica, como será criado um espaço 

de reflexão, socialização de experiências e construção de saberes, dando margem 

para uma interpretação em que a dúvida se coloca como um contraponto para a 

efetiva formação baseada nessa abordagem. 

Desse modo, a reflexão mencionada no projeto pode estar no sentido de 

cogitar sobre uma infinidade de coisas de modo introspectivo e pessoal, e não no 

sentido de um pensamento analítico, ou seja, quando se faz uma reflexão crítica sobre 

o papel social, cultural e político da educação como forma de promover mudança e 

transformação. 

Reconhecer a complexa dimensão do ato educativo se constitui no cerne da 

reflexão que defendemos como uma ação pedagógica emancipadora que provém de 

uma postura verdadeiramente crítica de Educação, como salienta (FREIRE, 1996; 

CARR E KEMMIS, 1988; GATTI, 2005; PONTE, 2006) a emancipação vista em um 

sentido amplo de ser uma incumbência da formação docente orientada pela práxis 

pedagógica.  

 Assim, entendemos a prática reflexiva enquanto uma das possibilidades da 

atitude investigativa, também submetida a uma reflexão crítica, pois “os atos 

educativos são atos sociais e, portanto reflexivos, historicamente localizados e 

inseridos em contextos intelectuais e sociais concretos” (CARR e KEMMIS, 1988, 

p.61) que ocorre quando o professor assume sua realidade escolar como objeto de 

reflexão, de análise, portanto, de pesquisa. 

Podemos perceber, então, que não há um consenso ou uma concepção 

formada e definida a respeito da pesquisa do professor. Sendo que, as visões das 

entrevistadas alternam desde concepções que versam sobre a perspectiva do 
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professor que procura atualizar-se constantemente; na perspectiva da pesquisa do 

professor da academia e do professor que busca refletir sobre sua prática. 

Portanto, uma concepção crítica de pesquisa não foi detectada nos discursos 

das entrevistadas, sinalizando uma formação com marcas de paradigmas 

tradicionais, o positivista e o interpretativo, e limitações em relação ao papel da 

pesquisa no processo formativo e no trabalho docente. 

Baseado nesses dados, reconhecemos a importância de valorizar a pesquisa do 

professor para o processo formativo, partindo da premissa de que a prática não deve 

ser tomada como local de aplicação de conhecimentos científicos e pedagógicos, mas 

como lócus de inovação, reflexão e construção de saberes, por meio de uma postura 

investigativa em que o professor é capaz de desvelar, interpretar e entender 

criticamente o que é posto como natural no contexto educacional. 

Entendemos que os dados tomados para análise podem suscitar e propor 

indicadores que viabilizem possíveis mudanças em cursos dessa natureza, tendo em 

vista o cabedal de informações a ser fornecido por este estudo, no sentido de sugerir 

e explicitar novas opções epistemológicas e, por isso, novas trilhas para a formação 

de professores em exercício. 
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CAPÍTULO 6 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A análise do curso de formação de professores em exercício, empreendida 

pelo PROESP, manteve-se na busca por indícios da ideia da pesquisa na formação 

docente, seguindo os ideais do desenvolvimento da atitude de questionamento, da 

construção de conhecimento, da crítica, da reflexão sobre a prática e sobre a realidade 

educacional em que vivemos. 

Compreendemos que a formação docente deve transcender a mera atualização 

científica, pedagógica e didática (IMBERNÓN, 2010, p. 15), para uma proposta de 

criar espaços de participação, reflexão e submissão das nossas ações à crítica 

constante, sendo estes princípios preconizados na formação pela pesquisa. 

Daí, a importância da inserção da pesquisa em cursos de formação dos 

professores de ciências como um encaminhamento metodológico que inova e 

revigora o processo de ensino-aprendizagem. 

Em consonância com essa forma de pensar, Diniz-Pereira (2006) atribui o 

movimento do professor-pesquisador como uma possibilidade de enfraquecer a 

hegemonia dos modelos tradicionais e conservadores dos programas de formação 

docente, centrados na reprodução do conhecimento, substituindo-o por modelos 

colaborativos e críticos. 

O caminho percorrido neste estudo girou em torno da situação problema: 

Quais as concepções de pesquisa que estiveram presentes no processo formativo dos 

egressos do PROESP e que emergem da análise do curso e das manifestações dos 

discursos desses sujeitos? Diante dessa indagação, constatamos que a pesquisa ainda 

é relegada a segundo plano, isso, motivado por inúmeros fatores tais como:  

formação docente com características de treinamento em serviço; desarticulação entre 

teoria e prática; preocupação excessiva com cumprimento da ementa; um currículo 

linearmente organizado e executado; pouca problematização da prática pedagógica; 

ausência de formação e participação em grupos de pesquisa;  formação com 
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características bacharelescas, enfim, todos esses fatores podem ter distanciado os 

professores-alunos da articulação entre ensino e pesquisa. 

Salientamos que a pesquisa vivenciada no curso foi sistematizada na forma de 

uma monografia, configurando-se momento de refletir, pensar, questionar as 

problemáticas sentidas na prática e/ou relacionadas com questões científicas do 

interesse dos professores-alunos. 

 Sendo este, o momento da Iniciação Científica que de acordo com as respostas 

dos entrevistados, esse processo ocorreu como algo estanque e pontual e não como 

contínuo que começa no início da graduação e culmina com a elaboração da 

monografia, como foi recomendado no projeto do curso. 

Diante desse contexto, os professores-alunos relataram dificuldades no 

processo de construção dessa produção, tais como: pouco tempo para 

desenvolvimento e conclusão da monografia; acesso restrito a obras que enriqueçam 

o referencial teórico do trabalho; as normas da ABNT também foram sinalizadas 

como de difícil compreensão; a necessidade de compreensão de artigos, livros e 

outras obras que farão parte do seu referencial até chegar à análise das obras e a 

produção do texto monográfico. Também foram apontadas contribuições, como: 

prática de leitura, o entendimento de critérios para escrita científica e construção de 

textos a partir dos referenciais estudados sobre os temas a serem desenvolvidos. 

Dessa forma, entendemos que no período de elaboração da monografia, deve 

haver o contato com inúmeras produções científicas, textos de vários gêneros sobre a 

temática que se pretende estudar, e diante da organização curricular que o curso 

apresenta, trata-se do único período de mergulho na investigação educativa. 

 Portanto, depreendemos que o currículo do curso, enquanto uma construção 

dos sujeitos que o constituem, representando a forma pela qual foi articulado o 

trabalho pedagógico e a pesquisa no decorrer do curso, deixou as suas marcas 

impressas nas produções acadêmicas e nos discursos dos professores-alunos. 

 Enfatizamos que o programa atendeu as expectativas propostas de fornecer 

embasamento teórico, possibilitando mais segurança nos conteúdos da área 
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específica, porém, demonstrou que, no campo pedagógico, a autonomia intelectual 

foi muito limitada e a pesquisa educacional pouco fomentada. 

Contextualizando o curso no bojo das discussões sobre formação docente na 

perspectiva do professor-pesquisador elencamos alguns aspectos a serem 

considerados, desse modo, propomos: i) que a pesquisa perpasse o currículo dos 

cursos de licenciatura, possibilitando a integração da realidade escolar com os 

conhecimentos científicos, oportunizando o confronto entre os referenciais teóricos 

com a prática pedagógica em um viés de reflexão e crítica do ato pedagógico; ii) Que 

haja oportunidade de desenvolvimentos de pesquisas de cunho colaborativo por 

meio do diálogo entre os pares e/ou os professores da universidade; iii) 

oportunidades para a participação em grupos de pesquisa junto aos professores da 

academia. 

Acreditamos que por meio dessas ações poderemos nos aproximar da 

formação do professor-pesquisador, compreendendo-os como sujeitos das relações 

pedagógicas, assumindo-se protagonistas de sua formação a partir de uma postura 

inquiridora e de argumentação, conduzindo-o a um processo de aprender com 

autonomia e criatividade. 

A perspectiva da formação pela pesquisa pode ser uma prática relevante para 

o desenvolvimento profissional e um elemento importante para transformação e 

mudança da realidade educacional brasileira. 

Dessa forma, destacamos a partir da análise e reflexão desenvolvidas que as 

atividades de pesquisa precisam ser entendidas como um processo contínuo que 

contribui para o processo formativo e o desenvolvimento profissional docente. Desse 

modo, acreditamos que os resultados dessa pesquisa corroboram com a ideia de que 

a investigação educativa é fundamental para a formação inicial de docentes, pois esse 

processo possibilita a inserção dos professores no universo da pesquisa, exigindo 

leituras constantes e uma busca incessante de aportes teóricos que possam dar 

suporte ao desenvolvimento de seus estudos e trabalhos.  
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Assim, a formação de professores centrada na pesquisa constitui-se em um 

desafio para os cursos formativos, de modo que, a atitude investigativa seja 

assumida como componente constituidor da sua prática e deixe de ser uma discussão 

meramente acadêmica. 
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 APÊNDICE A- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
   
 

  UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
 

Resolução nº 196, de 10 de Outubro de 1996, sendo o Conselho 
Nacional de Saúde. 

 
Título do Projeto: A formação de professores em exercício na perspectiva do 
professor-pesquisador. 
PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Dekarla Xisto Oliveira Nascimento 
Professora Orientadora: Daisi Teresinha Chapani 
 

Prezado(a) Senhor(a) 
 

Estamos realizando uma pesquisa intitulada “A formação de professores em 

exercício na perspectiva do professor-pesquisador”, com o objetivo de analisar a articulação 

entre ensino e pesquisa e em que bases teórico-metodológicas se estabeleceram no Programa 

Especial de Formação para Professores do Estado (PROESP). 

Gostaríamos de convidá-la a contribuir com essa pesquisa, através de uma entrevista 

podendo ou não ser gravadas, se houver seu consentimento. Se alguma questão lhe causar 

constrangimento, você tem o direito de não respondê-la.  

É importante ressaltar que seu anonimato é assegurado e que as suas informações 

serão mantida em sigilo, só serão utilizadas para fins desta pesquisa, ficarão arquivadas na 

sala da secretaria da Pós Graduação em Educação Científica e Formação de Professores- 

UESB. A participação na pesquisa não implicará nenhum custo ou recompensa financeira 

para você. Será necessária apenas a sua disponibilidade para marcarmos um local que 

assegure sigilo e privacidade das declarantes para a realização da entrevista.  

Informamos que esse formulário atende a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde, que regulamenta a pesquisa com seres humanos. Caso aceite participar, solicitamos 

que assine este termo de consentimento, que possui duas vias. Uma destas ficará com você e 

a outra conosco. Em caso de dúvidas ou esclarecimentos sobre a pesquisa, você poderá 

entrar em contato com a pesquisadora responsável no telefone (74) 3541- 3160 ou pelo 

Celular 9117- 3031 ou à Avn. Agricultura– 1º ANDAR, Centro desta cidade.  

Agradecemos a sua colaboração.  

Senhor do Bonfim, _____de_________________de 2014.  
 
 

 
Dekarla Xisto O. Nascimento 
(pesquisadora responsável) 

 
 

Assinatura da Docente 
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APÊNDICE B– QUESTÕES DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA ÀS 

EGRESSAS DO PROESP DE BIOLOGIA, REALIZADO NA UNEB, POLO SR. DO 

BONFIM/BA 

 

 

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA-UESB  
Departamento de Ciências Biológicas  
PPG em Educação Científica e Formação de Professores  
 
 
1- Qual o motivo que lhe levou a participar do PROESP de Biologia? 

2- Que avaliação você faz do curso? 

3- Com relação ao TCC, como vocês chegaram ao tema? 

4- O que você aprendeu com o TCC? 

5- Como foi realizado? Como foram as discussões? Como foi a orientação? 

6-O que é pesquisa para você?  

6- Em sua opinião como foi trabalhada a pesquisa no curso? 

7- Qual a relação da pesquisa que foi trabalhada no curso com sua prática? 

8- Como era essa pesquisa? 

9- Os professores estimulavam a pesquisa? Levavam revistas sobre educação? O 

curso proporcionou essas leituras? 

10- Na sua prática você faz pesquisa? 

11- Você se considera uma professora-pesquisadora? 

12- E o TCC vocês não pensaram em publicar? 
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APÊNDICE C - QUESTÕES DA ENTREVISTA PARA PROFESSORES 

FORMADORES DO PROESP DE BIOLOGIA 

 

 

 

1- Como foi a experiência de trabalhar com a terceira turma do PROESP, no 

curso de Biologia? 

2- Em relação ao TCC como os alunos escolheram o tema? 

3- Como foi a experiência do TCC de ter sido em grupo ? 

4- Os professores orientadores sinalizaram ou sugeriram o tema? 

5- Como ocorreu a orientação? 

6- No geral para você os temas foram coerentes e relevantes? 

7- Como foi trabalhada a pesquisa no curso? 

8- As questões de sala de aula foram trabalhadas no decorrer do curso?  

9- As questões de sala de aula foram trabalhadas no decorrer do curso?  

10- Quais os pontos positivos e negativos que você identifica com relação à 

pesquisa no curso? 

11- Não pensaram em publicar nenhum TCC? 
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APÊNDICE D - TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS COM AS DISCENTES DO 

PROESP DE BIOLOGIA, POLO SR. DO BONFIM/BA. 

 

 

ENTREVISTA 1:TATI 

1- Qual o motivo que lhe levou a participar do PROESP de Biologia? 

O motivo foi adquirir conhecimentos, por gostar da área, eu me identificava muito 

nessa área, me identifiquei mesmo e quando eu tive essa oportunidade não pensei 

duas vezes, é tanto que eu vim fazer agora, porque eu me inscrevi antes, mas não 

pude fazer porque o estado não aceitava, porque eu já estava com o tempo avançado 

pra sair, né, pra me aposentar e aí quando foi há quatro anos ele (estado) abriu essa 

brecha, quando abriu essa brecha aí eu disse: “agora eu vou, eu vou sem pensar duas 

vezes, por que é essa área que eu quero, por que eu vou correr atrás do que eu 

quero”. É dessa área que eu gosto, eu queria era Biologia eu gosto mesmo dessa área, 

pra mim foi tudo novo, amei, aprendi coisas que eu não sabia, o tempo foi curto, mas 

pra mim foi valioso, por que eu praticamente me dediquei o que eu pude, eu fiz até o 

que eu não pude, eu corri atrás, eu amanheci dia, quando era prova de química do 

Professor Cesar, que era de Salvador, ele dizia vocês estudem, fui pra Jaguarari 

estudar, estudar prova de química, então, eu abri mão de muita coisa por conta desse 

curso. 

2- Que avaliação você faz do curso? 

Eu avalio assim que valeu a pena, que ele é muito bom, que pena que ele acabou, que 

pena que acabou, como seria bom se desse continuidade para dar oportunidade 

àqueles outros que queriam ter, fazer o curso, por que a PLATAFORMA FREIRE não 

é a mesma coisa. O PROESP foi muito bom, tudo que a gente queria estava ali, tinha 

a Jaci, que era nossa articuladora, quando queríamos algo íamos atrás dela, o 

programa nos deu material para a realização de algumas oficinas. Ele, esse curso 

passou umas mensagens muito boas àqueles que pensam, que querem... que querem 

mudar no seu trabalho, na sua formação , não só na sua formação acadêmica e sim na 

sua formação profissional ele...,  ele tem tudo pra você consegui alcançar os seus 

métodos, seus desejos. 

3- Com relação ao TCC, como vocês chegaram ao tema? 

Assim, nós... assim no nosso grupo foi assim,  nós vimos a necessidade nos alunos, 

porque o nosso foi a ciência na educação do ensino fundamental, a gente percebia 

que eles tinham muita dificuldade nessa área, e foi isso que nos levou a escolher esse 

tema, nós pensamos em procurar um tema  que vá nos ajudar e vá ajudar mais ainda 
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o nosso aluno, o alunado; e foi por conta disso e, por sinal, foi um tema muito bom, a 

nota só não tiramos dez por conta de ... sempre tem algumas coisinhas, mas os 

professores, o professor que trabalhou com a gente, o... o nosso orientador, o 

professor Rodrigo que nos orientou ele disse vocês estão de parabéns o tema foi de 

grande valia, muito interessante e justamente agora eu estou trabalhando justamente 

o tema que nós escolhemos, a ciência na escola, assim as suas habilidades, os seus 

conhecimentos e a  gente tá passando isso pra eles. 

4- O que você aprendeu com o TCC? 

Eu aprendi muito com o TCC, deu para aprender bastante principalmente para os 

que se interessaram, até buscar as informações, pesquisar, pelo menos da minha 

pessoa, da minha parte eu aprendi; eu aprendi coisas que eu nunca nem imaginava, 

eu consegui. É tanto que eu te digo: valeu a pena, eu me esforcei para fazer esse TCC, 

mesmo sendo em grupo eu e as colegas buscamos, pesquisamos, lemos outros 

monografias para compreender como fazer, com a orientação do professor Rodrigo, 

nós lemos muito. Eu sempre fui uma aluna muito preocupada estava sempre 

perguntando, chegava junto do professor e os próprios professores viam a minha 

preocupação, minha ansiedade e eles falavam porque achavam que na minha idade e 

também o tempo de serviço né, 31 anos e 54 anos de idade... Mas eu gosto do que 

faço eu me preocupo com meus alunos, eles ainda precisam muito de mim. 

Pra você ter uma ideia, eu nunca tive falta no PROESP e na escola, eu só falto quando 

realmente é necessário, em um caso muito sério como foi no falecimento de minha 

mãe. 

5- Como foi realizado o TCC? Como foram as discussões e a orientação? 

A participação foi o que foi mais interessante, foi loucura, porque nosso grupo foram 

cinco, tinha umas que já tinham formação, assim, já tinha mais conhecimento. 

Aqueles que não tinham formação, como no caso eu e outra colega, e tinha outra já 

tinha um pouco mais de dificuldade mas a gente caminhou junto, as colegas que já 

tinham feito um TCC nos ajudou, o que era pra fazer agente corria atrás, fazia 

pesquisa, então, o grupo foi assim, uma coisa muito louca e participativa e foi muito 

trabalho, é tanto que a nota foi boa e foi igual porque foi passado para o nosso 

orientador o professor Rômulo, ele viu o nosso interesse, o nosso cuidado, é a 

gente...mesmo aqueles que tinham dificuldade, mas a gente estava sempre se 

engajando, procurando e pesquisando foi assim um grupo muito bom, bem 

comprometido, deu tudo certo e na hora de apresentar é que foi mais interessante 

todos explicaram detalhadamente o que ia falar  e todos se saíram muito bem, até eu 

que sou mais tímida e nunca apresentei um trabalho de pesquisa me sai bem, assim, 

sou até suspeita em falar, falar do nosso trabalho, mas eu avalio que foi assim e os 

professores também gostaram do trabalho, a gente tem que falar o que realmente 

aconteceu, eu fiquei, e todas da equipe também muito felizes com a pesquisa, foi 

muito boa no grupo cinco todos participaram, foi  muito bom. 

6- Para você o que é pesquisa?  
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Porque a pesquisa é assim, se você tem dificuldade no seu conhecimento, você não 

está conseguindo tem dúvidas sobre um determinado assunto, o que é que você vai 

fazer? Você vai fazer pesquisa para dar melhoramento para você aprender, e nesse 

aprender é que você vai jogar... é buscar atender a sua necessidade. Então, a pesquisa 

é muito valiosa é dali que você pega o fio da meada, é dali que você consegue 

aprender e a se descobrir, e... conseguir, assim, a depender do tema, você passar o 

que aprendeu, porque você pesquisou e você conheceu, eu acho, eu penso assim em 

relação a pesquisa. 

 

7- Em sua opinião, como foi trabalhada a pesquisa no curso? 

Trabalhou, e quem poderia trabalhar mais seríamos nós, a partir do momento que 

buscamos, lemos, nos informamos, o curso trabalhou sim, para aqueles que estavam 

em busca, acredito que teve alguns colegas que achou ele um pouco vago, mas para 

mim foi muito válido, foi muito bem trabalhada a pesquisa, tudo que era para 

pesquisar, descobrir... eu estava sempre disposta e correndo atrás de informação para 

aprender os professores sempre faziam atividades para pesquisarmos na biblioteca, 

fazia estudo dirigido e com isso tínhamos que pesquisar. 

8- Qual a relação da pesquisa que foi trabalhada no curso com sua prática? 

Nas disciplinas específicas, os professores procuravam sempre passar trabalhos que 

tivessem relação com o conteúdo que estávamos trabalhando em sala de aula, 

quando dava, às vezes, não coincidia de ser o mesmo assunto, por exemplo, se estava 

trabalhando com seres vivos, então lá no PROESP a gente trabalhou mais em cima 

dessa situação para a gente se sair bem melhor em sala de aula. 

9- Como era essa pesquisa? 

É assim: a gente ia em busca, né? E em raciocínio lógico também. Nessa pesquisa, a 

gente trabalhava o que fosse mais necessário, o que fosse mais conveniente de acordo 

com o conteúdo. 

10- Os professores estimulavam a pesquisa? Levavam revistas sobre educação? 

O curso proporcionou essas leituras? 

Com relação à pesquisa, a gente trabalhava muito a teoria e também fazia aulas 

práticas. Hoje eu vejo a Biologia vegetal de uma forma mais interessante, nós 

trabalhamos muito nisso, pesquisávamos na área vegetal de forma muito minuciosa, 

e aí nossa professora, lembro como se fosse hoje, professora Grécia, ela era muito 

pegajosa, muito chata, muito exigente, muito rígida... ela queria que aprendêssemos e 

foi por conta disso que fez a gente aprender, ela trabalhava assim pesado, ela levava 

o material pra sala, por exemplo, vários tipos de folhas, olhávamos no microscópio, 

olhando os detalhes ela explicava tudo, e ela trazia coisas novas, novas descobertas 

de pesquisas realizadas na área vegetal. Todos os professores trabalharam a 

pesquisa, todos foram perfeitos. 

 

11- Na sua prática você faz pesquisa? 
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É difícil eu te falar porque eu estou com outras áreas Geografia, História só tenho 

uma turma de ciências. 

Mas nessas disciplinas que você leciona, como você trabalha a pesquisa? 

Às vezes porque os alunos não têm interesse, a gente estimula na sala e diz: - gente 

vamos fazer esse trabalho que vocês vão se conhecer, vocês vão se descobrir. Vamos 

pesquisar sobre tal assunto, tal tema, alguns têm interesse, outros não. E aí fica 

dificultoso, sabe? É uma dificuldade muito grande da gente trabalhar com temas e 

fazer pesquisa. A gora a gente está sempre correndo atrás, eu trabalhei mesmo uma 

pesquisa... qual foi meu Deus... estou esquecida, ah foi sobre o GPS, com toda essa 

tecnologia, né, e aí, muitos amaram outros não deram nem importância e foi uma 

coisa bem interessante. Eles pesquisaram, eles entraram na internet, reportagens de 

jornais, foi na disciplina de geografia, mas, muitos não fizeram nada, não tem 

interesse. 

Você se considera uma professora-pesquisadora? 

Às vezes. 

Por quê? 

Acho que eu poderia fazer mais. 

O quê, por exemplo? 

Me dedicar mais nos assuntos a serem ensinados, buscar conhecer mais. 

12- E o TCC, vocês não pensaram em publicar? 

Não, o professor falou para fazer um artigo para publicar, mas ninguém se 

interessou e eu não tenho recursos para entrar nesses detalhes, teria que ser com o 

grupo, mas cada um foi pro seu lado e ninguém se interessou, mas o professor falou 

que era um tema bom. 

13- Não houve nenhum questionamento sobre os temas escolhidos pela turma 

para os TCC? 

Não, ninguém comentou nada. Todo mundo estava preocupado em fazer, em 

aprender porque tinha que apresentar para poder colar grau. 
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ENTREVISTA 2: FLÁVIA 

1- Qual o motivo que lhe levou a participar do PROESP de Biologia? 

Eu sempre quis fazer uma área específica. Pra mim, o curso foi uma oportunidade 

ótima. Quando surgiu o curso eu aproveitei, porque eu já fiz um curso que foi até 

particular, que foi normal superior, mas na escola que lecionava, só me davam uma 

salada de disciplinas, era religião, ciências, geografia, história, do Ensino 

Fundamental ,  é da 5a  a 8a série e era muito ruim. Hoje estou no Colégio Teixeira de 

Freitas, porque a escola que eu estava municipalizou desde que entrei no PROESP, 

que, mesmo sendo do estado, eu estava na antiga escola que tinha pouco tempo de 

municipalizada, daí quando eu comecei a fazer o curso de Biologia, eu tinha que 

faltar na escola e era muito ruim, ficou um clima chato, aí eu fui na DIREC 28 para 

que me mudassem de escola, o estado tinha que me encaixar numa escola da rede, 

para eu poder ter um substituto quando estivesse no PROESP. Pois é, pra mim foi 

muito gratificante fazer esse curso, eu aprendi muito, coisas novas que eu nem sabia 

que existia. 

2- Que avaliação você faz do curso? 

O curso foi muito proveitoso, eu gostei muito, pra minha vida então, meu Deus! Foi 

ótimo, aprendi muito. E foi muito diferente do curso normal superior que tinha feito 

super diferente não tinha nada haver, o curso de biologia foi maravilhoso. Essa área 

sempre encheu meus olhos, eu gosto de ciências. 

3- Com relação ao TCC. Como vocês chegaram ao tema? 

Na verdade o tema era outro do nosso TCC, nós começamos com um projeto só que 

não deu certo esse projeto. O tema era sobre a escola, eu não lembro só sei que era na 

escola, falava alguma coisa do primário, mas quando fomos mostrar ao professor ele 

disse: - mas se quiser mudar. Aí, ele disse: pode mudar. Inclusive esse professor foi 

embora, no início, era ele o coordenador do curso, mas depois ele saiu e mudou a 

coordenação.  

4- O professor justificou porque queria que vocês mudassem? 

Não, ele só perguntou se não queríamos mudar, mas não explicou mais nada. 

E aí não sabíamos o que fazer, pensamos, pensamos, pensamos...foi aí que uma 

colega teve a ideia de trabalhar com meio ambiente e disse que podíamos utilizar 

restos de frituras e óleo para ensinar os meninos da escola que ela trabalhava no 

distrito de missão do Sahy, para reciclar esse óleo e fabricar sabão, para quem sabe 

até vender e promover desenvolvimento sustentável na comunidade, pois eles 

aprendendo iriam passar para sua família e para a comunidade. Ensinando aos 

meninos pra multiplicar isso na comunidade. Nós escolhemos os alunos do ensino 

médio, porque são maiores para mexer com soda, a gente preferiu fazer a oficina com 

o ensino médio. Foi um dia, mas a preparação veio de antes. Primeiro, fomos lá 
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conversamos com eles, fomos várias vezes, foi como se fosse um estágio que 

culminou na oficina, pedimos para trazer o material e depois marcamos a oficina, 

que foi excelente, inclusive a gente fez antes com o nosso professor lá na UNEB, é... 

nós testamos primeiro no laboratório da UNEB, com o professor Rodrigo, deu certo e 

depois foi que fizemos na escola. Não foi só a parte teórica teve também a parte 

prática que foi na escola com a oficina. 

5- O que você aprendeu com o TCC? 

Eu aprendi muito, mas se fosse para eu fazer outro não sei se conseguiria, pois o 

grupo foi muito bom um ajudando ao outro, só eu não sei se conseguiria, de verdade. 

Nós tivemos que ler muitos projetos, revistas, e o material que o professor nos 

passava, e a internet também foi muito importante nessa busca. 

6- Como foi realizado o TCC? Como foram as discussões e a orientação? 

Ah, sempre tinha discordâncias, um pensava de um jeito, outro de outro jeito, um 

concordava que colocasse alguma coisa o outro que tirasse, mas, no fim, a gente 

chegava num consenso. Tinha os encontros com o orientador e ele pegava no pé, 

fazia perguntas de um por um, parecia até que estava nos testando para ver se 

estávamos lendo, se estávamos por dentro da temática, se estávamos pesquisando, 

dava um nervoso pra responder, ele queria saber por que colocou aquilo ali, o que 

podia melhorar, ele... ele soube fazer a parte dele, porque ele soube orientar e cobrar 

da gente. 

Ele também deu material para o nosso grupo, nós tiramos Xerox, e tivemos que ler, 

ler, para poder escrever. Mas o orientador foi maravilhoso, ele lia mandava a gente 

tirar o que não estava bom, mandava escrever de novo, vamos por aqui não está 

bom, tem que melhorar. Tinha o encontro do grupo com o orientador e era muito 

rico, o professor Rodrigo, ele nos ajudou muito, era uma agonia, nós ficávamos 

nervosos quando ele ia ler o que tínhamos feito, mas ele sempre nos ajudou. Tivemos 

problemas um pensava de um jeito outro de outro, agente tava com medo de não dar 

certo. O professor sempre nos encorajou, pois o grupo todo sempre dizia professor é 

difícil, como vamos colocar no TCC, mas depois deu tudo certo. E a apresentação foi 

a pior parte, gente!!!!!! Apresentar pra mim foi difícil, apresentar pra banca eu até 

chorei depois que apresentei. 

7-Para você o que é pesquisa?  

Ah... é buscar dentro do que você quer, para encontrar, mas não um trabalho rápido 

para agora, é preciso buscar em muitas fontes as informações, por exemplo, o TCC 

são meses buscando, pesquisando pra você conseguir achar o que você quer e 

concluir sua pesquisa. 

Então, é... a pesquisa precisa procurar conhecer sobre aquilo que você tem interesse e 

não conhece, daí, você vai correr atrás, buscar até encontrar e fechar o seu 

pensamento... eu acho que é isso. 
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7- Em sua opinião como foi trabalhada a pesquisa no curso? 

Sim,, foi trabalhada. Os professores traziam muitas atividades para a gente 

pesquisar, passavam as bibliografias, o nome dos autores para a gente pesquisar. Foi 

bem trabalhada, minha filha... eu me lembro de um trabalho que a professora passou 

foi com a saúde, a educação foi tipo um censo, que foi muito trabalhoso, nós 

dividimos a turma para realizar essa pesquisa, não lembro qual foi a disciplina. 

Foi para quê?  

Eu acho que foi pra ver como estava a saúde, a educação no município, fazer um 

apurado dessas áreas na cidade. 

Só isso? 

Sim, só. 

8- Qual a relação da pesquisa que foi trabalhada no curso com sua prática? 

Ah, a gente sempre tem que pesquisar para dar uma aula melhor, buscar outras 

fontes para dar melhoramento ao assunto que vamos passar para os alunos, acho que 

é isso. 

9- Os professores estimulavam a pesquisa? Levavam revistas sobre educação? 

O curso proporcionou essas leituras? 

Sim, estimulavam traziam alguns textos. 

Quais? 

Eu não tô lembrando muito, mas eles traziam. Agora... o tempo também era muito 

corrido, né, isso dificultava muito. 

10- Na sua prática, você faz pesquisa? 

Faço, eu busco, mas pesquisa mais aprofundada não. E os alunos, qualquer pesquisa 

que a gente passa eles tiraram da internet igual, isso não é pesquisa, é preciso ler, 

conhecer e interpretar, eles não se interessam, não buscam, isso acontece tanto no 

fundamental como no ensino médio eu já vi alunos fazendo isso. 

11- Você se considera uma professora-pesquisadora? 

Não, acho que o tempo é pouco, pois temos que dar conta do conteúdo. 

 

12- E o TCC vocês não pensaram em publicar? 

Não, o professor até falou, mas o grupo não fez nada, depois que apresentamos e 

entregamos com as orientações e correções que a banca pediu e só agora tem uma 

colega da turma, que é de outro grupo que eles fizeram um artigo de um trabalho e 

acho que publicaram, eu ouvi alguma coisa sobre isso, só que eu não sei dizer qual o 

tema, como foi, se realmente publicou. 



135 

 

ENTREVISTA 3: SALETE 

1-Qual o motivo que lhe levou a participar do PROESP de Biologia? 

Eu já tenho a graduação em pedagogia, mas, na verdade, eu queria uma área 

específica, porque o que é do homem ninguém toma e ainda mais que pedagogo é 

licenciado para ensinar de primeira a quarta série, e eu trabalho com ensino 

fundamental II e gosto de ensinar ciências, e quando você chega na escola e diz que é 

formado em biologia, pronto a ciência já é sua, porque você tem formação na área. Eu 

gosto de ensinar ciências eu tô até com um projeto: sobre o ensino de ciências de 

forma mais prazerosa. Ontem eu sentei e só levantei quando o projeto estava pronto, 

é... explorando a ciência de forma prazerosa, olha eu tô até de atestado e fazendo 

projeto, é um projeto muito grande, amplo; eu vou até levar os meninos para 

Salvador, para conhecer o museu arqueológico, porque a gente trabalha com nome 

de espécie, de gênero, então vou levar pra eles conhecerem no concreto isso, ir 

também no criatório das tartarugas marinhas, espero que dê certo. A gente tá com 

parceria com o IF, eu acho que vai dar certo, que tem uma equipe do PIBId não sei se 

você conhece o programa do PIBId e eles estão com a gente, tem dois professores por 

série que eu leciono. Então, eles estão me dando esse suporte, também me ajudam 

levando material, data show, slides pra mim. Aí eu pensei: vou aproveitar e vou 

fazer um projeto, porque quando você tá sozinha fica meio acanhada, mas como eu 

vou ter apoio eu vou buscar. 

2- Que avaliação você faz do curso? 

Foi uma oportunidade de ter uma área específica, pra mim foi ótimo, foi 

maravilhoso, eu daria 9,5. Teve algumas coisas que deixaram a desejar, mas, no geral, 

foi muito bom. Os professores muito bem capacitados, eu aprendi muita coisa que eu 

não sabia, só teoricamente porque na verdade esses livros de ciências são explicações 

muito por cima, muito superficial, só dá uma peneirada no assunto, assim, então 

quando a gente vai, por exemplo, o sexto ano quando chega em botânica, as partes 

da planta, só que é muito superficial, mas se você for a fundo você vai ver que tem 

muitas coisas na anatomia dos vegetais, a professora de botânica, professora Grécia, 

ela trabalhou muito com a gente, ela levou várias folhas, flores abria mostrava aquele 

pozinho e explicava o que significava, mostrou a parte masculina, a parte feminina 

da planta, então foi muito bom, a parte da gente ver os vírus, as bactérias nós íamos 

para o laboratório, aí eu achei muito rico, muito rico mesmo. 

Todos os professores puxavam muito para a área específica, dava muito conteúdo 

mesmo, mas também levava para o laboratório, tivemos aula de campo, como foi em 

botânica, teve um professor de química que ensinou a gente a usar as vidrarias do 

laboratório, coisa que a gente não sabia nem para que servia, não tínhamos nem 

noção. Foi bom eles falavam o que poderíamos fazer na sala de aula como prática. Na 

época era muita coisa, muito conteúdo, a gente acha que era conteúdo demais, mas 
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depois a gente vê como foi importante, como foi válido, só quando acaba o curso é 

que agente percebe isso. 

3-Com relação ao TCC, como vocês chegaram ao tema?  

Oh, primeiro nós escolhemos parasitologia, porque nós tivemos um professor muito 

bom e nós tivemos uma paixonite por esse professor, o professor Artur, todas nós da 

equipe, ele interagiu muito bem com a nossa turma, e aí nós fomos atrás dele, porque 

não tínhamos um tema para o nosso TCC. Estávamos sem saber que tema, então foi 

quando ele começou a nos perguntar se os meninos da escola andavam muito 

descalços, se eles brincavam muito em áreas de lixo, de sujeira, de risco aí teve uma 

colega que disse: é lá na minha escola os meninos são assim. Aí a gente fez na área de 

parasitologia, então esse foco foi de acordo com o professor que a gente chegou junto 

a ele, acabamos escolhendo esse tema pelas indagações que esse professor fez aí 

fizemos nessa área por conta dele, então foi as verminoses que afetam as crianças do 

distrito de Igara. Pegamos uma escola específica, que essa colega já trabalhava lá, de 

aí a gente começou a tirar foto, a pesquisar e alguns do grupo, como eu já queria 

trabalhar com o meio ambiente, porque lá os meninos brincavam muito no lixão, aí 

nós associamos lixão com parasitoses. Então, vocês vão ter a oportunidade de 

pesquisar porque que eles pegam parasitoses, porque eles brincam muito no lixão, 

ficam muito em área de risco. 

Nós pegamos uma escola, que foi o anexo que é só de crianças na faixa etária de 4 a 7 

anos, mas fizemos o trabalho com todos, foi umas três turmas mais ou menos, 

coletamos amostra das fezes de todos, fizemos reunião com os pais, eles assinaram o 

termo de consentimento, foi tudo esquematizado. 

E aí, fizemos a análise no laboratório da UNEB com o professor Artur, e depois 

levamos os pareceres para eles, para os pais, mostramos quantas crianças pegaram 

tal verminose, depois entramos em contato com o município, e aí o pessoal do posto 

de saúde disponibilizou medicamento, eles (médicos, enfermeiras) foram até escola  e 

deram uma palestra, explicaram os perigos, levaram folder e administraram a 

medicação nos meninos, eles fizeram uma campanha bem feita, lá nós encontramos 

muito ameba, e até shistossoma. Foi um trabalho muito gratificante. 

4-Vocês não pensaram em nenhum tema que falasse da sala de aula que 

problematizasse a prática docente? 

Não, nós queríamos alguma coisa de meio ambiente mesmo. 

5-O que você aprendeu com o TCC? 

Eu aprendi muito, nós pesquisamos muito para fazer o nosso TCC, tinha que ler 

diversos materiais, e o professor nos enviava muita coisa para nós lermos, até porque 

nós sabíamos muito pouco sobre as verminoses e muita coisa que sabíamos era da 

vivência, não era aprofundado, desenvolvemos o trabalho através de pesquisas e de 

livros, nós tivemos que estudar mesmo. 

6-Como foi realizado? Como foram as discussões e a orientação?  
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O grupo sempre se encontrava. Todo mundo pesquisou uns mais, outros menos, mas 

todos se esforçaram na medida do possível. A nossa orientadora foi professora Julia, 

foi ótima! Ela tinha os encontros com a gente foi muito atenciosa, cobrava para gente 

enviar o que tínhamos escrito para ela ler, passou material para a gente ler, foi dez. 

7-Para você o que é pesquisa?  

É coletar informações, dados e trabalhar em cima deles. 

Como assim? Você pode explicar melhor? 

Para mim, pesquisa é uma investigação que se faz para descobrir algo, em que quem 

pesquisa tem que se aprofundar, ter rigor científico e investigar mesmo, buscar 

dados, indícios eu acredito que só os professores das universidades é que realmente 

fazem pesquisa. 

E você faz pesquisa? 

Não. 

E o TCC, não foi uma pesquisa? 

Sim, mas na escola essa pesquisa com rigor, com dados eu não faço não, o TCC foi 

sim uma pesquisa..., mas no dia a dia da escola a gente não faz um estudo como o 

TCC. 

8-Em sua opinião, como foi trabalhada a pesquisa no curso? 

Foi, os professores trabalharam, eles faziam muito estudo dirigido, textos para ler e 

comentar, discutir na sala, era resumo de texto e muita pesquisa na biblioteca, tudo 

isso foi feito, foi bem puxado, nós tínhamos várias atividades pra fazer. Era coisa de 

dar um texto hoje com dois, três dias a gente ter que apresentar ou discutir na sala 

para o professor. 

9-Qual a relação da pesquisa que foi trabalhada no curso com sua prática? 

Sim, mas era pouco... era mais aula com conteúdo de cada disciplina, é sempre 

voltada para área, era teoria mesmo, teoria dentro da área específica de biologia. 

10-Os professores estimulavam a pesquisa? Levavam revistas sobre educação? O 

curso proporcionou essas leituras? 

Algumas, nós é que tirávamos xerox dos assuntos da aula e de todo material que eles 

enviavam. 

 

Mas além desse material, vocês liam artigos, revistas ou outros? 

Eram poucos, mas alguns professores levavam uns da nova escola, que eu lembro só. 

11-Na sua prática você faz pesquisa? 

Não, eu não peço pesquisa pra eles porque eu me frustro, eles nunca fazem, eu 

trabalho só com o livro didático. Utilizo as questões, modifico algumas, formulo 

outras, peço para daquele assunto do livro fazermos um mapa conceitual, ou mando 

fazer cartaz pra apresentar na aula, tudo tem que ser assim, na aula, porque se for 

pra casa é difícil eles trazerem. Até atividade eles não fazem em casa, as perguntas 

ficam tudo sem fazer. 
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Quando passa também acontece deles pegarem na internet, traz igualzinho, só coloca 

uma capa e pronto, nem lê vê que é sobre o tema, imprimi e entrega ao professor. 

12-Você se considera uma professora-pesquisadora? 

Não 

Por quê? 

Porque acho que pesquisa, pesquisa mesmo, só o professor que está dentro da 

academia tem condição de fazer. 

13-E o TCC, vocês não pensaram em publicar? 

Não publicamos não, nem pensamos nisso. Mas está lá na UNEB se alguém quiser 

pesquisar é só ir lá e pegar, está na biblioteca.  

Agora o professor Arnaldo falou pra gente se interessar e fazer artigo e publicar em 

revistas, na nova escola ou em outra, mas não foi o TCC não foi de algum trabalho 

que a gente tivesse feito com os nossos alunos, que seria bom que nós fizéssemos 

artigos para publicar, eu me lembro disso, mas nós não fizemos não. 

Por quê? 

O nosso tempo era muito pouco para fazer tanta coisa, nós só fazíamos o que 

realmente era para fazer, que os professores pediam. 
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ENTREVISTA 4 : DANI 

 

1- Qual o motivo que lhe levou a participar do POESP de Biologia? 

Porque assim, eu sempre gostei da área de ciências desde pequena sempre me 

identifiquei, tanto é que a disciplina que eu mais gostava e que me saía melhor 

quando estudava era em ciências. Eu já tenho o curso de pedagogia, mas eu queria 

ter uma área específica, e ciências sempre me atraiu. 

2- Que avaliação você faz do curso? 

O curso foi, é no sentido assim, melhorar, como antes eu já ensinava ciências, às 

vezes a gente trabalha determinado conteúdo pensando que está fazendo da melhor 

maneira, da maneira correta, mas depois que a gente passa realmente a ter a 

especialização, a ver realmente como a gente deve trabalhar os conteúdos, a questão 

dos conhecimentos em si, do aprofundamento do conhecimento que é bem maior, 

nesse sentido o curso ajudou bastante para minha formação e, assim, os professores 

que nós tivéssemos foram professores muito bons, de qualidade, dava gosto assistir 

as aulas quanto conhecimentos, quanta coisa nova que eu não sabia, era cada 

professor virado num trem. Agora assim, o fator carga horária manhã e tarde, era 

muito cansativo e, às vezes, a gente não aguentava o dia todo de informação e tinha 

disciplinas que puxava muito e deixava a gente muito esgotada. Teve um módulo 

mesmo que a gente ficou 27 dias manhã e tarde, manhã e tarde de segunda a sábado, 

então, pra gente dar conta foi um sofrimento, porque Biologia tem disciplinas que 

são muito pesadas. 

E por que foi tão extenso esse módulo? 

Foi por conta da greve, aí atrasou tudo e nós tivemos esse módulo tão grande e 

cansativo. E aí, tinha que ler muito, e você sabe que biologia precisa de tempo pra 

gente estudar aprofundar e foi muito difícil. Aliás, todos os módulos foram cheios de 

coisas pra estudar, seminário pra apresentar com muito conteúdo pra entrar na nossa 

cabeça. Aí, a gente fazia muito grupo de estudo, se reunia na casa de M... pra estudar, 

uma ajudando a outra pra entender e estudar mesmo era sofrimento a gente ficava 

até tarde meia noite uma hora da manhã e, às vezes, no outro dia, já tinha que ir cedo 

pra UNEB, então foi com muita luta. 

Mas só se reuniam quando tinha os módulos?  

Não, nos reuníamos sempre, mesmo quando não tinha módulo, mas para o módulo 
seguinte já estava previsto algum seminário, ou atividade complementar a gente 
sempre se reunia lá na casa de M... pra estudar e fazer o que tinha que fazer. 
No início, a gente pagou um professor particular para dar banca a gente de física e 
química, porque nós não sabíamos, já tinha muito tempo que a gente tinha estudado, 
e muita coisa era nova mesmo agente não sabia mesmo, então, a gente fazia esses 
grupos de estudo que nos ajudou bastante, depois a gente foi pegando o ritmo, o 
traquejo e aí deixamos de pagar esse professor e fomos nós mesmas estudando em 
grupo. O curso foi bom, com professores de qualidade, gabaritados, apesar do 
sacrifício, das angústias, do sacrifício de ter que almoçar rápido pra voltar à tarde pra 
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ter aula, mas valeu a pena. E no meu caso que tem também a escola particular foi 
difícil conciliar. 
E você tinha substituta? 

Só na escola do município e na escola particular eu pagava uma professora para me 
substituir. 
Tinha que deixar todas as aulas prontas, tudo escrito e organizado, tudo certinho 
para elas aplicarem ou dar aula mesmo, para não deixar os alunos no prejuízo e nem 
você ficar com sua vida complicada, atrasada no conteúdo né? 

3- Com relação ao TCC e como vocês chegaram ao tema? 

Quanto ao tema, no começo, nós estávamos meio perdidas sem saber o que íamos 

estudar e o tema surgiu de uma conversa com o professor Marcos. Ele nos indicou 

algumas leituras para a gente fazer e aí quando fomos ele disse que nos orientava 

que o tema era muito bom, então decidimos por esse tema Meio ambiente, que foi 

sobre o lixão da nossa cidade. 

Depois, até disseram que já tinha muita coisa sobre o lixo, já tinha muito TCC sobre 

esse tema, mas tinha uma colega do nosso grupo que tinha um aluno que trabalhava 

lá no lixão e ele contava muita coisa que passava lá, da situação sub-humana que 

viviam, foi daí que surgiu o interesse e a curiosidade em conhecer essa realidade. 

Esse aluno nos ajudou muito ele foi o contato, a nossa ponte com os catadores do 

lixão, na primeira visita que fizemos lá foi que a gente decidiu fazer lá mesmo pelas 

coisas que a gente viu a situação deles é horrível, não sei como eles conseguem viver 

daquele jeito.  

Por que foi em grupo? 

Bem, nós já estávamos acostumadas a fazer os trabalhos em grupo e, daí, pedimos 

para o TCC ser assim também e eles concordaram, mas eu acho que foi por conta de 

que não tinha orientador suficiente para todo mundo. 

E vocês não pensaram em fazer nada envolvendo os alunos? 

Não, a gente sempre quis alguma coisa sobre meio ambiente. 

E os professores o que achavam? 

Nunca disseram nada não, o professor Marcos Fábio foi que nos deu a ideia, disse 

que era um bom tema e nos estimulou, deu material pra gente ler.  

 

Ah, certo e vocês em algum momento envolveram os alunos de vocês nessa 

pesquisa do lixão? 

Não, foi só lá no lixão mesmo, tinha esse aluno da estudava na escola da colega, mas 

só isso. 

4- Qual a contribuição dessa pesquisa em sua opinião? 

Eu acho que foi divulgar essa situação terrível em que essas pessoas vivem, e muita 

gente não sabia como eram as péssimas condições em que eles vivem. Nós pensamos 

também em falar com um vereador para ver se o poder público municipal fazia 
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alguma coisa, mas passou e agente acabou deixando pra lá. Eles se queixaram muito 

que as pessoas vão lá e fazem seus estudos e não fazem nada para mudar aquela 

situação, que eles não veem benefício nenhum, inclusive eles citaram o nome de um 

vereador que prometeu ajudar e nada fez por eles. Por isso, até para nos dar as 

informações eles foram muito ríspidos, e foi o aluno que também é catador que nos 

ajudou, do contrário acho que não teríamos conseguido fazer o trabalho. 

5- Como foi a realizado o TCC? Como foram as discussões e a orientação?  

O professor que nos orientou foi de acordo com a temática, como o nosso foi sobre 

meio ambiente, quem nos orientou foi o professor Marcos Fábio, ele viajava muito e 

era muito ocupado, mas deu certo. A gente ficava atrás dele e aí ele nos dava as 

orientações. Tinha os encontros para orientação, às vezes a gente não podia ir porque 

todo mundo tem 60 horas; outras vezes, era o orientador, mas a gente sempre 

conseguia conciliar, o professor era flexível e nós nunca deixamos de nos reunir. 

6- O que você aprendeu com esse TCC? 

Eu aprendi que tem muita coisa que está tão próximo da gente e que nós nem 

percebemos, essa realidade do lixão para mim era nova, embora eu já tivesse ouvido 

falar, mas o que eu vi lá eu pensei que só existisse nos grandes centros, não pensei 

que tão perto de mim houvesse uma realidade tão cruel como a que nos deparamos. 

Na verdade, a gente houve falar, lê, mas vivenciar isso é diferente, é angustiante, por 

isso aprendi a dar importância aos problemas do nosso município. Quando a gente 

entra em contato com a realidade é que a gente vê e sente na pele que a gente poderia 

fazer mais. 

E na sua formação, como você acha que ajudou? 

É como eu disse: que a gente deve ser mais sensível para os problemas sociais dos 

nossos alunos. Que nós podemos fazer mais, podemos nos envolver com essas 

questões e procurar ajudar. 

E como vocês ajudaram aos seus alunos a partir dessa pesquisa? 

 É... eu acredito que divulgando, mostrando aquela situação caótica em que aquelas 

pessoas vivem, e como a falta de estudo impossibilita que eles tenham um futuro 

melhor. 

Demonstrando interesse pelos problemas que estão ali na nossa comunidade, e que 

temos que colaborar para mudar a realidade de alguma forma e o que acontece é que 

muitas vezes somos indiferentes a eles. Ficamos só na sala de aula e não nos 

preocupamos com essas coisas, nós poderíamos pelo menos dar um alerta, 

denunciar, enfim, contribuir, porque ficar esperando pelos políticos muitas vezes não 

dá em nada. 

Nós também fazemos esse estudo e depois ficamos acomodados, né? Mas, de 

qualquer forma, deixa a gente inquieta com esses problemas, mesmo que não 

possamos resolver pelo menos tentamos. 

Nós ainda pensamos em ir atrás do vereador que eles falaram que fez um projeto 

para o lixão, mas que não trouxe nenhum resultado, nenhum retorno para eles. 
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Questionar porque ele começou o projeto e nada fez por eles, cadê o material de 

proteção como luvas, botas entre outras coisas que ele prometeu... mas aí nós ficamos 

receosas, as pessoas dizem que ele é muito grosso, aí a gente acabou deixando pra lá. 

Como foi feito o TCC? 

Nós fazíamos sempre na casa de uma colega, a gente discutia e, muitas vezes, o que 

cada uma fez era aceito ou uma dizia vamos colocar dessa forma acho que fica 

melhor e assim fomos construindo o trabalho. Em todas as reuniões a gente saía com 

uma tarefa para trazer para o próximo encontro, cada uma tinha que ler e fazer o que 

havia sido dividido. Depois a gente ia arrumando juntas. 

7- Para você o que é pesquisa? 

Eu acho que pesquisa é... eu acho que surge a partir do momento que tem algo que 

vai lhe inquietar, que está lhe incomodando, é uma curiosidade sua que você quer 

conhecer, assim, algo que tá lhe incomodando que faz você refletir, que você gostaria 

de buscar entender e conhecer um determinado problema... e, além do mais, além da 

questão de entender eu acho que alguma coisa só incomoda a gente quando a gente 

acha que pode fazer algo, procurar uma solução para aquele problema; encontrar 

caminhos porque que aquilo é daquele jeito. O que é que eu posso fazer para 

contribuir, ou para mudar, eu acho que é isso. A pesquisa é procurar investigar o que 

lhe interessa você não vai pesquisar o que não tem interesse. 

8- Em sua opinião, como é que foi trabalhada a pesquisa no curso? 

Oh, assim, eu acho que poderia ter sido mais, a gente cobrava, eu mesma cobrava 

muito... que era muito assunto, muito conteúdo pedia aos professores para 

diversificar, mas eu não sei se era pelo fator tempo eles diziam que tinha que dar 

aquele conteúdo, então a pesquisa quase não foi trabalhada nas disciplinas, até 

porque pesquisa demanda tempo e o curso foi muito corrido, eu acho que foi pelo 

fator tempo que a gente não trabalhou mais a pesquisa. Era muita coisa num curto 

espaço de tempo, os módulos de onze dias direto com aula, aula, de manhã e de 

tarde foi puxado. 

9- E os professores problematizavam a prática de vocês? 

Os professores tinham muita preocupação com a questão do conteúdo, porque eles 

tinham que cumprir a ementa, eles davam muito conteúdo, que a gente pedia para 

maneirar, mas a preocupação com os conteúdos era muito grande, a gente morrendo, 

reclamava com os professores, mas, era conteúdo em cima de conteúdo, mas tinha a 

preocupação com a prática, nos tínhamos aulas práticas no laboratório da UNEB, 

depois tinha que fazer relatório, então eles se preocupavam com a prática. 

Mas eu pergunto da prática no sentido das problemáticas de sala de aula, de como 

melhorar essa relação? 

Sim, eles falavam de que forma a gente devia trabalhar os conteúdos em sala de aula, 

que atividade pratica que dava para fazer, como fazer, eles sugeriam e procuravam 

relacionar o que agente estudava lá com o que fazíamos na escola, na sala de aula na 

nossa prática do dia a dia. A gente também perguntava, partilhava com eles as 
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nossas inseguranças e dúvidas sobre determinado assunto, como poderíamos fazer e 

a partir desses questionamentos geravam as discussões. 

10- Os professores estimulavam a pesquisas? Levavam revistas sobre educação? 

O curso proporcionou essas leituras? 

Levavam muito, textos e muito material, não só sobre educação, mas sobre a 

disciplina em si, inclusive para o e-mail da turma era muita coisa mesmo, além dos 

que eram impressos, era muita coisa que às vezes a gente nem dava conta de ler 

tudo, porque cada disciplina tinha muito texto. 

11 Na sua prática, você faz pesquisa? 

Não, pra falar a verdade não. Depois do PROESP, eu acho que melhorei minhas 

aulas, como eu já ensinava ciências eu fui só melhorando e tendo mais segurança 

para passar os conteúdos. Mas a pesquisa na escola é complicado, demanda tempo... 

não dá para fazer na escola...é... até para os nossos alunos quando a gente passa uma 

pesquisa eles vão para internet e nem leem trazem o que a gente manda pesquisar 

igual ao que esta na internet,  só imprime. Às vezes, apenas um faz realmente a 

pesquisa e aí como é que você vai dar a nota a essas criaturas? Então, é muito difícil 

trabalhar com a pesquisa na sala de aula. 

 

11- Você se considera uma professora-pesquisadora? 

Assim, eu gosto muito de ler, só que como no meu caso que eu tenho 60 horas eu 

tenho pouco tempo, eu passo mais tempo nas escolas que em casa, quando tô em 

casa já estou tão cansada, tão esgotada que é complicado... Mas eu faço as minhas 

leituras, procuro bastante informação para passar o conteúdo da melhor forma 

possível dentro das minhas possibilidades, buscar outras metodologias, outras 

leituras que possam enriquecer o trabalho. 

Hoje mesmo, ainda vou fazer o trabalho do PROGESTÃO, que é um curso que eu 

estou fazendo que me dará 10% em cima do meu salário. Quer queira quer não a 

gente tem que estar fazendo cursos por que se não, não melhora o nosso salário. 

E qual o resultado que vocês tiveram com esse TCC? Qual o retorno que vocês 

deram para os catadores do lixão? 

Bem, eu acho que a gente alertou a população para as péssimas condições em que 

essas pessoas vivem. Como já disse, nós pensamos em ir atrás dos políticos, mas 

acabamos não fazendo, porque nós sozinhas não poderíamos dar conta de resolver 

essa questão, tem que ser os nossos governantes, mas cabe a gente cobrar deles. 

Mas vocês pensaram em envolver os alunos? 

Pensamos, mas é que o tempo foi muito curto e você sabe pra envolver os alunos 

tinha que ter mais tempo e a gente já estava com o prazo expirando. 

E essa pesquisa não foi pensada no inicio do curso? 
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Não foi como eu te falei, a gente ficou sem saber o que fazer e só decidimos quase no 

final, então, com aluno demandaria mais tempo, e a gente queria fazer sobre meio 

ambiente. 

13-E o TCC vocês pensaram em publicar? 

Não, ninguém falou não. 
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ENTREVISTA 5: ALICE 

1- Qual o motivo que lhe levou a participar do PROESP de Biologia? 

Por que eu queria ter uma área específica, então, quando eu soube lá na secretaria do 

município de Senhor do Bonfim, que ia ter o PROESP para as áreas de Biologia, 

matemática, física e química e que a gente podia participar fui logo e fiz minha 

inscrição em biologia porque das outras eu não gosto... é muito cálculo. O que mais 

me estimulou foi ter uma disciplina certa para ensinar, por que tenho pedagogia que 

fiz na rede UNEB 2000, e quando vamos pra escola tem que pegar o que sobra ou 

com ensino fundamental I e é ruim, todo ano era isso, e quando a gente tem uma área 

específica é bem melhor. 

E agora você leciona ciência ou Biologia? 

Sim, eu sempre pego ciências, nas duas escolas que eu trabalho, às vezes completo 

com artes, mas a maior parte da carga horária é de ciências. 

2- Que avaliação você faz do curso? 

Foi muito bom, eu aprendi bastante, os professores eram muito competentes e 

tinham muito conhecimento. Agora é muito corrido, muito assunto, tem conteúdos 

densos, difíceis, muita informação e tudo de vez, o que no curso normal leva um 

semestre a gente tinha que ver em um módulo, isso era ruim, mas tinha que ser 

assim, o curso era modular. Mas apesar de tudo o curso acrescentou muito na minha 

formação. 

3- Com relação ao TCC. Como vocês chegaram ao tema?  

Nós ficamos meio sem saber o que fazer, mas sempre pensamos em alguma coisa 

sobre meio ambiente. Foi então que o professor Marcos Fabio falou do lixão se nós 

não queríamos trabalhar com essa temática, então, foi mais uma proposta do 

orientador, ele disse que essa era uma problemática séria do nosso município, que 

era interessante, que não existe descarte correto desses resíduos, que o lixo hospitalar 

também é descartado lá... Aí fomos procurar coisas sobre o tema e fomos até 

gostando do tema.  Também eu tinha um aluno do noturno lá na escola do município 

que sempre me falava da situação dele no lixão, aí um dia nos marcamos com ele lá 

no lixão e depois disso decidimos fazer sobre o lixão. 

Por que foi em grupo? 

Na minha opinião monografia tem que ser individual, cada um faz a sua, mas o 

curso permitiu que fosse em grupo, o meu grupo acho que foi o menor, só foi eu e 

duas colegas, porque muita gente só atrapalha. 

Em algum momento foi cogitado incluir os alunos? 

Não. Em nenhum momento. 
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4- O que você aprendeu com o TCC 

Aprendi a sistematizar as ideias, buscar informações sobre o tema, e percebi como a 

gente que tem uma situação privilegiada e como somos professoras devemos tentar 

formas de ajudar a essas pessoas. 

5- Como foi realizado? Como foram as discussões e a orientação? 

A orientação deixou a desejar o professor era muito ocupado, eu sempre ia atrás dele 

e agente combinava muito por telefone, e foram poucos os encontros de orientação. E 

a gente que saiu buscando material, correndo atrás mesmo, agente comprou livro, 

pediu emprestado, a equipe foi que correu atrás mesmo. 

6- Para você o que é pesquisa?  

Eu acho... assim, que pesquisa é um levantamento de dados para descobrir o que 

causa um determinado problema... tem uma metodologia própria, tem regras a 

seguir ,só quem faz pesquisa são os professores universitários, na escola é muito 

difícil fazer  pesquisa, pesquisa mesmo... Agora tem as pesquisas que a gente passa 

para o aluno ir buscar sobre determinados assuntos, para eles conhecerem, se 

informarem, o que também é complicado, porque com internet eles apenas copiam e 

imprimem nem fazem uma leitura do que a gente pediu... Eu penso assim, uma 

pesquisa mesmo o professor não tem nem tempo, é muita prova para corrigir, muita 

aula para preparar e muito tempo  preso na sala de aula, já na academia o professor 

tem mais tempo,tem menos aulas assim dá para pesquisar. 

7- Em sua opinião como foi trabalhada a pesquisa no curso? 

Eu acho que deveria mudar na grade curricular, a disciplina que dá base para fazer o 

TCC, pois a metodologia científica foi logo no começo do curso e quando foi para 

fazer o TCC realmente a gente já nem lembrava muito, porque deu uma parada e aí 

perde o foco, então se essa disciplina fosse no mesmo período de fazer o TCC eu acho 

que ajudaria mais. Essas orientações deveriam ser dadas no último semestre junto 

com a monografia para a realização da pesquisa. 

Mas esse TCC não foi pensado no início? 

Não, só no final que nós fizemos. 

8- Os professores estimulavam a pesquisa? Levavam revistas sobre educação? O 

curso proporcionou essas leituras? 

 Às vezes, era mais assuntos para estudar em livros que tinham na biblioteca, ou para 

tirar Xerox de apostilas, era mais assim 

9- Na sua prática você faz pesquisa? 

Não, é como eu disse não tenho muito tempo, pesquisa demanda tempo, pesquisa, 

pesquisa mesmo eu não faço e até posso mandar os alunos pesquisarem eu não gosto 

muito pelo fato de trazerem só copia da internet, isso não é pesquisa. 

E o TCC não foi uma pesquisa? 

Sim, mas no dia-a-dia aquele tipo de pesquisa nós não fazemos. 

 

10- Você se considera uma professora-pesquisadora? 
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Pra falar a verdade não, eu tenho 60 horas e como só estou com fundamental II eu 

reconheço que muitas vezes acabo me acomodando e só pesquiso aquilo que tenho 

alguma dúvida ou que me interessa para passar para o aluno. É essa a pesquisa que 

eu faço... 
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ENTREVISTA 6: SANDY 

 

1- Qual o motivo que lhe levou a participar do PROESP de Biologia? 

 

Foi a possibilidade de ter uma disciplina específica para lecionar, foi a especificidade, 

pois eu já tinha pedagogia que fiz na UNOPAR, mas eu queria mesmo era uma área 

específica, como hoje eu ensino ciências, Biologia e Química foi bom para mim que 

passei a ter uma habilitação para ensinar ciências e Biologia, a Química eu leciono 

por conta de não ter na escola profissionais para a área de Química, até que eu gosto 

de Química e a escola é pequena então para completar a carga horária tem que 

pegar...Mas isso foi bom porque depois do PROESP eu consegui meu 

enquadramento, pois eu só tinha 20h, e sempre tentava um enquadramento e não 

conseguia, lutei tanto para conseguir, esse também foi um motivo que influenciou 

muito para eu fazer o PROESP, então, depois do curso foi que eu vim consegui 

minhas 40 horas no estado. Hoje eu estou com 20h em sala de aula e 20h na vice-

direção da escola. 

2- Que avaliação você faz do curso? 

Eu acho assim...que o curso foi muito bom, com excelentes professores todos muito 

capacitados, mas a turma era de professores que já haviam saído da escola a muitos e 

muitos anos ou mesmo aqueles que já tinham uma faculdade como eu, mas já tinha 

muito tempo que havia terminado e voltar a estudar assim... é foi bom e difícil ao 

mesmo tempo. Eu era uma das mais novas da turma, com 21 anos de tempo de 

serviço e 45 anos de idade, mas a maioria já tinha uma larga experiência com a sala 

de aula, algumas até com mais de 30 anos de tempo de serviço estavam esperando 

terminar o PROESP para mudar de nível e pedir aposentadoria, então, os professores 

encontraram dificuldades para trabalhar com a turma porque era muito conteúdo e 

era complicado pra gente pegar tudo... Assim, mas eu acho que foi muito bom, eu 

aprendi muita coisa que nem sabia que existia. Tinha professores que chegavam com 

aquela garra, com aquela vontade de ensinar, como se nós fossemos recém saídos do 

ensino médio, mas com o tempo eles  viram que não dava. Por quê?  Porque eles 

foram vendo que muitos tinham parado de estudar a muito tempo e foram 

maneirando para que a gente pudesse acompanhar o curso, que repito foi  muito 

bom, mas o nosso ritmo não era o mesmo daqueles meninos que acabaram de sair do 

ensino médio, se eu for comparar o meu curso de Biologia com o desses meninos 

mesmo na mesma unidade, com os mesmos professores  sei que não é a mesma coisa, 

mas não foi ruim não! Não foi ótimo, porque a gente poderia ter aprendido mais, 

porém tem muita coisa que interfere o tempo corrido, da forma modular que era 
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muito cansativa pra gente, teve módulos muito extensos, eu lembro que teve um 

domingo do dia das mães que a gente ficou na UNEB o dia todo, então, pra gente 

que já tem uma jornada de trabalho foi difícil mesmo. Agora em relação à faculdade e 

aos professores não tenho o que reclamar, são ótimos, o problema foi a clientela, que 

no caso somos nós, que já tinha muito tempo sem estudar, pessoas que vinham de 

fora largavam a família pra vim pra cá, embora muitas vezes era até melhor estar 

fora de casa porque o tempo que estavam aqui se dedicavam mais as atividades 

propostas nos módulos do que a gente que estava em casa enfrentando os problemas 

do dia-a-dia. Por essas coisas eu não avaliaria que foi ótimo, mas foi muito bom, 

valeu a pena pra mim. 

3- Com relação ao TCC, como vocês chegaram ao tema? 

O nosso TCC, a minha equipe foram quatro pessoas a gente tinha escolhido um tema 

sobre sustentabilidade e meio ambiente, eu nem lembro bem sobre o que, não sei se 

foi reciclagem foi alguma coisa assim, mas o nosso orientador ele foi excelente, ele 

disse que a gente tinha que  delimitar mais o tema, conversando ele explicou que era 

preciso ter objetivos claros, e a gente acabou escolhendo trabalhar com a reutilização 

do óleo, de frituras, aí ele deu umas ideia e agente gostou porque achamos assim, 

uma coisa nova e na época até pra gente encontrar artigos, material foi um pouco 

difícil e o professor até que levava os artigos, textos e tudo que ele encontrava sobre o 

nosso tema, ele foi ótimo, eu posso dizer que tivemos um orientador, porque foram 

muitas as reclamações de alguns colegas por conta da orientação. E a ideia inicial que 

vocês tiveram envolvia os alunos ou questões voltadas para sala de aula? 

Não, era alguma coisa de reciclagem... Oh, menina eu esqueci agora... 

Nós delimitamos mais o nosso tema a partir das conversas como nosso orientador, e 

como a gente teve muito apoio dele, ele foi muito bom, aí pra gente se tornou mais 

fácil. Mais fácil como? Pode ficar a vontade para falar. 

Por causa do apoio né... tá junto, sentar com agente, trazer material pra gente 

pesquisar,por issso... né. Agora eu tô fazendo uma pós-graduação e quando eu falei 

do nosso tema da monografia o professor disse por que não trabalhamos com 

questões da sala de aula, de investigar metodologia para o ensino de ciências, só aí 

foi que eu vim perceber que nem pensamos nisso já que o curso é de licenciatura né, 

ele me questionou, porque eu queria continuar com o mesmo tema do TCC nessa 

especialização, mas como a pós é em metodologia do ensino de ciências ele disse que 

tenho que envolver questões da escola e do ensino de ciências. Agora é que estou 

pensando no que fazer que tema, vou escolher dentro da área educacional para fazer 

o TCC da pós-graduação. 

4- O que você aprendeu com o TCC? 

Aprendi muita coisa, tive que ler muito, li artigos, textos para poder entender e fazer 

o trabalho, eu acho que a gente sempre aprende com um trabalho desses, eu nunca 

tinha feito uma monografia né, então, acho que foi super válido esse contato com um 

trabalho científico. 
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5- Como foi realizado? Como foram as discussões? Como foi a orientação ? 

A gente sempre se reunia na casa de alguém, e como as colegas do nosso grupo eram 

de fora a gente sempre se falava por telefone ou por e-mail, e às vezes eles vinham 

pra cá quando era reunião com o orientador, cada uma ia fazendo a sua parte depois 

nos juntávamos e mostrávamos ao professor que corrigia, dizia o que estava 

faltando, se estava bom ou não e assim ia. 

6- O que é pesquisa para você? 

Eu acho que é a busca de mais informações, de mais conhecimento uma forma de 

melhor se apropriar dos conteúdos para passar para os alunos.  E os professores 

estimularam a pesquisa? 

Eu me lembro de que nós tivemos uma matéria sobre pesquisa que foi a metodologia 

da pesquisa, que trabalhou como fazer fichamento, resenha, assim, só não trabalhou 

mais pela questão do tempo, né... Foi pouco tempo para aprofundar mais, na medida 

do possível ajudou para a nossa monografia, porque eu mesma nunca tinha feito 

uma monografia. E nas outras disciplinas foi dada alguma dimensão para a 

pesquisa? 

Eu acredito que sim de certa forma porque a gente tinha que aproveitar aquele 

tempo que a gente tinha, então, eles traziam muitas atividades pra gente fazer e 

nessas atividades a gente tinha que correr atrás, né...pesquisar, buscar, era uma 

forma de pesquisa, por isso eu acho que foi trabalhada em todo momento, né. Agora 

aquela pesquisa mesmo pra no caso de bibliografia, de você ter referencial teórico, de 

como fazer uma resenha, um resumo isso só foi visto na disciplina de metodologia da 

pesquisa, as outras disciplinas levava a gente a fazer pesquisa no sentido de buscar, a 

partir dos trabalhos que a gente tinha que pesquisar para entregar ao professor, não 

só naquele momento dos módulos, porque tinha atividades complementares que 

agente tinha que entregar no módulo seguinte. E como eram essas atividades 

complementares? 

Bem, a gente tinha que pesquisar não eram atividades fáceis não, a gente se batia 

para fazer, algumas eram muitas complexas, tinha que ler muito, estudar e pesquisar 

para trabalhar o tema de acordo com a orientação do professor-formador como 

forma de aprofundar o que a gente via nos módulos e depois a gente tinha que 

registrar essas atividades num formulário de Registro de Atividades 

Complementares, eles chamavam de RAC. 

7- Em sua opinião como foi trabalhada a pesquisa no curso? 

Assim, os professores faziam atividade que nos conduziam a pesquisa, através de 

estudo dirigido, atividades que nos forçava a pesquisar. 

8- Qual a relação da pesquisa que foi trabalhada no curso com sua prática? 

Foi no sentido de busca que todo professor deve se preocupar para melhor 

desempenhar o seu trabalho, não limitando-se ao livro didático, mas ir além. 

9-  Como era essa pesquisa? 



151 

 

Era trabalhada nas atividades propostas pelos professores com o intuito de que nós 

buscássemos o conhecimento, a informação da melhor forma possível por meio de 

revistas, internet, jornais, tudo isso. 

10- Os professores estimulavam a pesquisa? Levavam revistas sobre educação? O 

curso proporcionou essas leituras? 

Sim, alguns professores. 

 

11- Na sua prática você faz pesquisa? 

Faço... não tanto mas eu ainda faço, eu estou com Biologia só do 20 ano e ciências da 

8o série e sempre estou pesquisando novas atividades, porque eu não só fico limitada 

ao livro didático, eu levo questões do Enem já para preparar eles para essas 

provas,então, tudo isso leva você a pesquisar, a buscar um novo conhecimento. 

12- Você se considera uma professora-pesquisadora? 

Assim, uma professora pesquisadora, nem tanto nem tão pouco, assim, um meio 

termo. Você pode explicar melhor? Acredito que eu poderia fazer mais, a gente 

sempre tem essa sensação, mas as condições de trabalho, a questão do conteúdo que 

a gente tem que cumprir tudo isso dificulta a nossa prática com a pesquisa, o tempo é 

muito corrido. 

13- E o TCC vocês não pensaram em publicar? 

Não, ninguém falou nada não. 
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ENTREVISTA 7: TAMY 

  

1- Qual o motivo que lhe levou a participar do PROESP de Biologia? 

Primeiro pela qualificação e depois pela necessidade de ter um nível superior, 

porque eu mesma me sentia assim: Poxa tenho contabilidade, faço tudo quanto é 

curso, mas eu não tenho o nível universitário e aí...eu já me sentia pequena no meio 

das minhas colegas que já tinham, por isso que eu digo que foi a necessidade de ter 

uma área específica para ensinar e assim, sair do ensino fundamental I. Mesmo sendo 

Biologia que na verdade não era o curso que eu queria, mas dos que estavam sendo 

ofertados como física, matemática eu preferi a Biologia, o estudo dos seres vivos, eu 

achei que  poderia ter muitas descobertas e foi isso mesmo que aconteceu, me 

encontrei o curso foi ótimo. 

2- Que avaliação você faz do curso? 

Para mim foi ótimo, foi cansativo porque você ficava uma semana de manhã e a 

tarde, então, era puxado, teve módulos que nós ficamos mais de 20 dias direto, no 

início eu até pensei que não ia aguentar que já estou velha, mas com o passar do 

tempo, com o desenrolar dei conta e foi muito bom, bastante positivo aprendi coisas 

novas, me deu mais segurança para atuar na sala de aula e agora já está perto de me 

aposentar e vou me aposentar legal né, em todo ,lugar que a gente tá podemos dizer 

que eu tenho nível universitário, levanta sua autoestima, eu queria fazer até uma 

pós- graduação, mas eu já estou velha vou deixar para lá. 

3- Com relação ao TCC, como vocês chegaram ao tema? 

O tema nós escolhemos assim no grupo cada um expôs o seu tema, depois nós fomos 

analisar tema por tema para que juntos pudéssemos escolher um para se trabalhar e 

isso já foi quase no final do curso, então não tínhamos muito tempo para pensar não, 

viu, foi assim, uma loucura tivemos que correr contra o tempo para conseguir fazer 

esse TCC. Mas o tema não foi o mesmo do projeto feito por vocês na disciplina de 

metodologia da pesquisa?Não, nós só escolhemos o tema do TCC quando foi para 

fazer mesmo, já no final do curso, porque o projeto que fiz foi sobre outra coisa, nem 

tô lembrando agora, mas não foi o mesmo não. E você lembra os temas sugeridos 

pelo grupo? E você que tema sugeriu? Não lembro muito não, mas o tema que 

escolhemos foi sobre a Mineração Caraíba, tu pensa que agora eu lembro... eu esqueci 

o nome... inclusive três colegas nossas moravam lá. Mas o tema de vocês não foi 

sobre o ensino de ciências? É foi mas isso aí também envolveu um pouco a Mina. 

Como assim, você pode explicar melhor? É porque a gente pensou em envolver um 

pouco a mina por causa do minério, das doenças, das dificuldades, das doenças que 

causam, do oxigênio e tal aí chegamos lá também. Ah, lembrei... mas essa coisa da 

mineração Caraíba ficou solta e nós desistimos o nosso orientador disse que se 

tínhamos pensado na educação, então,  tínhamos que focar na escola Esse tema 
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envolvendo a mineração não teria sido um dos temas que o grupo pensou no inicio? 

Isso essa foi uma das ideias, porque a gente queria englobar mais coisas, mas depois 

a gente escolheu um tema ligado à educação, voltado mais para a sala de aula, mais 

especificamente os professores de ciências, como a gente sempre quis, por que 

enquanto professores de ciências a gente encontra muitas dificuldades em ministrar 

os conteúdos de ciências de forma interligar teoria e prática. 

4- O que você aprendeu com o TCC? 

Apesar de só termos nos atentado para o tema no final, então, foi muito corrido, foi 

na pressão mesmo, mas valeu a gente se empenhou e conseguimos, eu aprendi muito 

até porque nunca tinha feito uma monografia, foi desafiador pelo menos pra mim. 

 

5- Como foi realizado? Como foram as discussões? Como foi a orientação? 

Foi ótimo todo mundo fez direitinho a sua parte, depois a gente juntava e íamos 

fazendo as correções, o nosso orientador foi muito bom com agente, sentava e 

explicava o que deveríamos fazer o que não estava bom e foi assim o trabalho, a 

gente pesquisava e depois juntos íamos vendo se tinha coerência. Pesquisavam 

aonde? Como? Bem cada um da sua maneira pesquisava na internet, com material 

que o professor passava pra gente e aí nos comunicávamos por e-mail ou celular e 

também na semana que elas ficavam aqui a gente ia para o hotel que elas ficavam nos 

reunimos lá ou  então, nós fazíamos a nossa parte e mandava por e-mail para uma 

colega de Pilar e ela já juntava com a parte dela e foi assim que fomos fazendo o 

nosso TCC. Nossa linha de pensamento estava voltada para educação, era para 

escola mesmo, o aluno, o trabalho do professor, o corpo a corpo. Quando nós 

levamos o tema para nosso orientador já havíamos decidido, era sobre a educação 

que queríamos fazer. 

6- O que é pesquisa para você? 

Bom a pesquisa pra mim é buscar novos horizontes, fazer novas descobertas, porque 

é através das pesquisas que você chega a algum lugar que você quer chegar, uma 

descoberta, né, então, ela é muito importante. Fale um pouco mais dessa pesquisa? É 

como eu disse é descobrir, buscar em fontes para conhecer e aprofundar e o que se 

deseja, pesquisar é conhecer, por meio de perguntas, relatos, por exemplo, na escola 

que eu trabalho tem muitos negros é uma comunidade quilombola, chamada Tijuaçu, 

então, eu já passei uma pesquisa para eles em que uma equipe trouxe uma moradora 

para fazer um relato de como se constituiu aquela comunidade, e eles nem sabiam 

realmente a história verdadeira porque os pais nem falam, então, é conhecimento 

para eles. 

7-  Em sua opinião como foi trabalhada a pesquisa no curso? 

Sim, a pesquisa foi intensiva os professores solicitavam pesquisas para a gente fazer 

na biblioteca, as atividades exigiam muita pesquisa para que pudéssemos resolver .  

8- Qual a relação da pesquisa que foi trabalhada no curso com sua prática? 

Acho que tinha tudo a ver porque em tudo tinha a pesquisa. 



154 

 

9- Como era essa pesquisa? 

Era de aprofundar nosso conhecimento, buscar, descobrir. 

10- Os professores estimulavam a pesquisa? Levavam revistas sobre educação? O 

curso proporcionou essas leituras? 

Ás vezes 

11- Na sua prática você faz pesquisa? 

Faço, sempre estou pesquisando. Como é essa pesquisa que você faz? Porque assim, 

você sabe da dificuldade de trabalhar na escola né... falta material mas mesmo assim, 

eu sempre coloco para eles pesquisarem sobre um tema, por exemplo, fizemos uma 

pesquisa sobre a água, os meninos do 6 fizeram um trabalho muito bonito.Eu faço 

uma pesquisa com eles orientada, mas eles tem muita dificuldade. Como assim? 

Conduzindo de forma que eles busquem entender o que estão pesquisando, não é 

apenas cópia, mas como um estudo. 

12- Você se considera uma professora-pesquisadora? 

Não muito, como é que gente vai fazer pesquisa se o menino está no 6o ano e muitas 

vezes não sabe nem ler bola, então, essas dificuldades de ler e escrever. 

 

13- E o TCC vocês não pensaram em publicar? 

Não, ninguém falou nada. 
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ENTREVISTA 8: HELEN 

 

1- Qual o motivo que lhe levou a participar do PROESP de Biologia? 

Eu precisava ter nível superior e como eu sempre gostei da matéria  de ciências, 

então, foi uma oportunidade muito boa para mim, para minha profissão foi muito 

importante participar do PROESP, na época eu tinha 40 h em sala de aula. 

2- Que avaliação você faz do curso? 

O curso foi muito bom, os conhecimentos que nós adquirimos foram maravilhosos, 

apesar de cansativo, muita informação, muito trabalho para fazer, mas foi 

gratificante. A gente só era liberada na semana dos módulos e mesmo assim, 

tínhamos que deixar tudo pronto para o nosso substituto e eu ainda dava aula de 

noite, porque só consegui substituto para o turno da tarde, além de outras 

dificuldades para mim que moro fora, foi muito puxado, teve momentos que pensei 

em desistir. 

3- Com relação ao TCC, como vocês chegaram ao tema? 

Tivemos muitas dificuldades para fazer o TCC, mas deu para conciliar e fazer, foi 

com muito esforço, superando as dificuldades que nós conseguimos e o nosso tema 

foi sobre as verminoses. Lá na escola em que trabalhamos, e que hoje sou diretora, 

nós percebemos que muitos alunos andavam muito descalços na rua, no meio de 

esgotos, alguns com a barriga muito grande sinalizando que tinha alguma coisa de 

errado, eles tem muitas verminoses, então, pensamos em fazer algo que pudesse 

ajudar aqueles meninos e foi um trabalho muito bom que  até hoje contamos com o 

apoio da secretaria de saúde que tem dois anos que continua mandando uma boa 

quantidade de comprimidos para essas verminoses que acometem os nossos alunos, 

então, eu considero que o nosso trabalho foi muito positivo porque o posto de saúde 

tomou a iniciativa através desse trabalho que fizemos no nosso TCC. Então foi isso, 

nós chegamos ao tema por ver nossos alunos pálidos, com a barriga grande, unhas 

grandes e sujas,sem higiene nenhuma, tudo isso nos levou a fazer um trabalho sobre 

essas verminoses para ter um retorno para comunidade em que estamos inseridos. 

4- O que você aprendeu com o TCC? 

Aprendi muita coisa sobre as verminoses que eu nem sabia, e também nunca tinha 

feito uma monografia foi muito trabalhoso, mas foi bom. 

5- Como foi realizado? Como foram as discussões?Como foi a orientação? 

A orientação foi excelente, a nossa orientadora foi a professora Ma, que sempre esteve 

presente, quando nós fomos fazer os exames ela estava presente nos 

orientando,dando apoio a gente sempre que precisávamos nos cálculos ela fez com a 

gente, ela foi muito boa como orientadora. 

6- O que é pesquisa para você? 
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Pesquisa é tudo aquilo que nós vamos pesquisar de um assunto, é o que a gente não 

tem conhecimento e precisa se inteirar daquele assunto. Como assim? È quando você 

vai em busca de aprofundar, de pesquisar sobre determinado tema ou assunto que 

requer mais informações para você entender e passar a conhecer. 

7- Em sua opinião como foi trabalhada a pesquisa no curso? 

Em uma parte, tinha alguns professores que estimulavam a pesquisa por meio de 

atividades que íamos pesquisar na biblioteca ou através da internet, eles só 

mandavam e a gente tinha que se virar e trazer pronta, então, tinha que pesquisar, 

mas outros não, era só aula, aula mesmo. A pesquisa que houve no curso foi o 

TCC,que tivemos que pesquisar muito, deu muito trabalho. 

8- Qual a relação da pesquisa que foi trabalhada no curso com sua prática? 

Bem...na escola a gente não tem muito tempo para muitas pesquisas eu faço com 

meus alunos mas sempre na sala de aula, eu levo revistas, recortes de jornais, pego 

livros na biblioteca, para eles se informarem e até conhecer mais os assuntos dados, 

porque se for para eles fazerem em casa é um desastre, eles não fazem ou só trazem 

cópias da internet. 

9- Como era essa pesquisa? 

Pesquisa de ir em busca nos livros e onde pudesse encontrar informações sobre tal 

assunto. 

10- Os professores estimulavam a pesquisa? Levavam revistas sobre educação? O 

curso proporcionou essas leituras? 

Alguns professores sim. O que eles levavam, por exemplo? Vixe... agora não lembro. 

11- Na sua prática você faz pesquisa? 

A pesquisa tem o seu lado bom porque você adquiriu vários conhecimentos e nunca 

é demais o que você consegue descobrir e pode é... adaptar algum conhecimento que 

você tem, adquirir alguns novos, a troca de experiência com alguém, com o livro, 

com a internet, então, tem muito valor a pesquisa que você faz sobre tudo, é muito 

válido. 

 

12-  Você se considera uma professora-pesquisadora? 

Às vezes porque falta tempo para agilizar essas pesquisas, quando há tempo a gente 

consegue, quando há alguma coisa de necessidade que tem que fazer mesmo aí a 

gente procura se adaptar, se organizar e fazer essa pesquisa através de revistas, de  

jornais, da internet, de informação que você encontra através de livros tudo que você 

tiver de assunto para você pesquisar. 

13- E o TCC vocês não pensaram em publicar? 

Não, nós só entregamos e apresentamos, depois tivemos que corrigir algumas 

coisinhas e pronto entregamos, mas está disponível lá na biblioteca da UNEB. 
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ENTREVISTA 9: MIZA 

1- Qual o motivo que lhe levou a participar do PROESP de Biologia? 

Bem, eu sou professora do município e já estou aposentada do estado, mas como eu 

sempre gostei de ciências e ainda estou lecionando no município de Senhor do 

Bonfim, me inscrevi para o PROESP de Biologia porque assim passaria a ter uma 

disciplina específica, porque todo ano ficava com muitas disciplinas porque não 

tenho uma área específica, fiz pedagogia, mas você sabe pedagogo pega tudo o que 

sobra, então eu queria ensinar ciências e já que a secretaria do município nos deu 

essa oportunidade eu aceitei o desafio de cursar biologia, mesmo já tendo 59 anos de 

idade pelo fato de gostar de ensinar ciências. 

2- Que avaliação você faz do curso? 

Foi muito bom, só veio para acrescentar na minha formação, gosto de ciências.  

3- Com relação ao TCC, como vocês chegaram ao tema? 

Eu me interessei pelo tema ouvindo minha nora que na época trabalhava na 

secretaria do meio ambiente ao falar das péssimas condições do lixão de Senhor do 

Bonfim e de como era preciso divulgar e buscar intervenção do poder público para 

voltar sua atenção para aquela situação e para aquelas pessoas. E coincidentemente 

também nós tínhamos um aluno que era do EJA que era catador nesse lixão, então, a 

partir de conversas com ele nós decidimos fazer o nosso TCC sobre o lixão. 

E vocês não pensaram em envolver a escola, os alunos? Seria mais difícil envolver os 

alunos, pensamos mais em voltar nossa atenção para a questão ambiental mesmo. 

4- O que você aprendeu com o TCC? 

Aprendi muito, tanto melhorei minha escrita como aprendi a sistematizar as ideias 

foi um exercício de fazer, refazer constante, eu nunca tinha feito um TCC, mesmo já 

tendo a graduação em pedagogia na época foi um relatório não foi monografia, 

então, eu   aprendi muito com a pesquisa... sobre o lixo aprendi também como é 

importante o gerenciamento dos resíduos de uma cidade e como é tão complexo esse 

assunto, envolve muita coisa, muita coisa mesmo. 

5- Como foi realizado? Como foram as discussões? Como foi a orientação? 

Foi tudo combinado a gente sempre se reunia na minha casa, cada uma trazia o que 

estava fazendo e uma ia ajudando a outra. E nosso orientador foi excelente, ele era 

muito ocupado, mas mesmo assim ele sentava com agente e nos orientava nos dava 

um norte. 

6- O que é pesquisa para você? 

Pesquisa é investigar de várias maneiras para conhecer o que se tem interesse em 

estudar, é ir atrás, buscar o conhecimento de forma aprofundada cercando o assunto 

que se deseja conhecer de todas as formas. 
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7- Em sua opinião como foi trabalhada a pesquisa no curso? 

Acho que foi pouco trabalhada, apenas alguns professores proporcionavam 

momentos de pesquisa através de uma proposta de trabalho em que tínhamos que 

pesquisar para resolver o que era proposto na sala de aula. 

8- Qual a relação da pesquisa que foi trabalhada no curso com sua prática? 

Foi uma pesquisa de buscar o conhecimento através de fontes diversas de 

informação. 

9- Como era essa pesquisa? 

Pesquisa em livros, internet, jornais, enfim, em várias fontes de informação. 

10- Os professores estimulavam a pesquisa? Levavam revistas sobre educação? O 

curso proporcionou essas leituras? 

Eles falavam de revistas como nova escola, e que deveríamos nos manter informados 

sempre, acompanhando o ritmo avançado ds informações. 

11- Na sua prática você faz pesquisa? 

Não 

12- Você se considera uma professora-pesquisadora? 

Não.  

13- E o TCC vocês não pensaram em publicar? 

Nem pensamos nisso, nem o professor falou também. 
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ENTEVISTA 10: RILZA 

1- Qual o motivo que lhe levou a participar do PROESP de Biologia? 

Porque eu só tinha magistério e sempre quis fazer uma faculdade, como surgiu a 

oportunidade de fazer Biologia nesse curso oferecido pelo estado eu me interessei e 

não me arrependo, foi cansativo, mas foi muito bom. E também... é  pela exigência do 

próprio estado e a necessidade de se ter uma formação específica para ensinar no 

fundamental II e no ensino médio, eu estava no ensino fundamental I e depois do 

PROESP eu passei para o fundamental II que era o que eu queria, o ensino médio e o 

fundamental I eu não gosto muito de ensinar prefiro os meninos do fundamental II. 

2- Que avaliação você faz do curso? 

Boa... é foi a partir do curso que eu consegui entrar na faculdade, ter nível superior e 

melhorar meu salário, então, para mim foi muito bom. Mas em relação ao curso 

propriamente dito como você avalia? Sim, foi muito bom me deu a oportunidade de 

aprender coisas novas, aprender mais e mais sobre a vida, então, foi ótimo para mim 

e acredito que para todos, mesmo com as dificuldades foi bom. 

3- Com relação ao TCC, como vocês chegaram ao tema? 

Ah, boa pergunta essa... o TCC como foi em trio, quarteto, etc, etc... em grupo tinha 

uma colega de Euclides da Cunha disse que já tinha feito uma graduação com esse 

estudo das plantas medicinais da comunidade indígena Caimbé lá no município de 

Euclides da Cunha e aí juntou todo mundo e fomos procurar um orientador, até 

então estava tudo caminhando bem...mas, depois não foi nada bom... foi muita 

confusão, a gente tinha que se deslocar daqui para lá caíamos no mato catando folha 

por folha para depois serem catalogadas, nós catalogamos cento e tantas plantas sem 

necessidade certo... Teve uma professora que conversando comigo quando já 

estávamos quase concluindo o nosso TCC, que me disse que fez um mestrado 

investigando apenas uma planta, que foi aquela malva branca. Nós fizemos mais de 

cem, essa colega nossa de Euclides da Cunha levava para uma amiga dela da UEFS 

para ela poder catalogar e fazer a pesquisa para confirmar ou não, por exemplo, se o 

umbuzeiro era realmente... é... servia para chá tal como os nativos determinavam, 

mas pense você numa confusão entre as colegas da nossa equipe, tem colegas que até 

hoje são inimigas pelas brigas que tiveram. Sim, e por que vocês não mudaram o 

tema? Não pensaram em nada relacionado à educação? Não, quando a colega falou 

desse tema todo mundo do grupo gostou, não queríamos nada de educação, 

preferimos esse tema sobre as plantas medicinais utilizadas pelos indígenas porque 

tem tudo a ver com a biologia e nós achamos mais interessante do que trabalhar com 

a escola, mas se arrependimento matasse... Porque foi desgastante, aí quando eu quis 

mudar não dava mais tempo, porque tivemos que fazer a pesquisa já no fim com 

prazo para entregar muito curto. Vocês tiverem influência de algum professor? Não, 
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nós é que escolhemos esse tema, nenhum professor interferiu na nossa escolha, e 

tivemos a orientação da professora X. 

4- O que você aprendeu com o TCC? 

Pra falar a verdade muito pouco porque o trabalho foi tão estressante, mas assim, 

claro que eu aprendi alguma coisa, o contato com aqueles índios marcou muito, 

vimos como eles vivem muitos são preguiçosos, tem muito alcoolismo, envolvimento 

com drogas, as índias parem muito (tem muitos filhos),não existe higiene,tudo isso. 

Eles têm direito aquelas terras depois do governo Lula, então, aprendemos com eles. 

5- Como foi realizado? Como foram as discussões? Como foi a orientação? 

Nós nos reunimos geralmente no hotel em que as colegas de fora ficavam como só eu 

era de Senhor do Bonfim, era bom porque elas já estavam lá mesmo, e quando 

viajamos para fazer a coleta na comunidade indígena em Euclides da Cunha. A nossa 

orientadora sempre ajudava e ouvia queixa de uma e de outra, mas não falava nada 

até que graças a Deus conseguimos terminar. 

6- O que é pesquisa para você? 

Pesquisa é uma coisa muito boa, é conhecimento, é quando você vai em busca  de 

conhecer algo e descobrir novas coisas, depende do assunto, depende de muita coisa, 

mas é uma coisa boa se você se aprofundar mesmo, no nosso grupo se não fosse os 

problemas tinha sido uma coisa muito boa. 

7- Em sua opinião como foi trabalhada a pesquisa no curso? 

Foi trabalhada nas atividades, os professores sempre direcionavam pesquisas para 

realizarmos buscando nos livros, internet como forma de aprofundar aquilo que eles 

passavam. 

8- Qual a relação da pesquisa que foi trabalhada no curso com sua prática? 

Tudo, né precisamos estudar, pesquisar enquanto professores que somos, é 

precisamos estar atentos aos avanços e sempre atualizados, porque senão o menino 

chega na sala de aula lhe perguntando sobre uma notícia que ele viu no jornal e você 

precisa dar a sua opinião sobre aquele assunto, assim a pesquisa faz parte do nosso 

trabalho. 

 

9- Os professores estimulavam a pesquisa? Levavam revistas sobre educação? O 

curso proporcionou essas leituras? 

Revistas eles não levavam não, nem indicavam, era mais aula mesmo, 

deixavam material na Xerox, ou livros da biblioteca. 

 

10- Na sua prática você faz pesquisa? 

Nem sempre, quando dá eu peço para os alunos irem buscar, pesquisar sobre um 

determinado tema ou assunto, mas nem sempre. 

11- Você se considera uma professora-pesquisadora? 

Às vezes, o nosso tempo é muito corrido e isso atrapalha a gente fazer pesquisa. 

12- E o TCC vocês não pensaram em publicar? Não. 
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ENTREVISTA 11: VERA 

1- Qual o motivo que lhe levou a participar do PROESP de Biologia? 

Eu sempre quis fazer uma graduação, eu só tinha o magistério, ao surgir essa 

possibilidade da gente que é do município poder fazer o PROESP fui logo me 

inscrever, porque era um programa para os professores do estado que não tinham 

graduação ainda, mas como abriu para os professores do município eu consegui 

fazer minha faculdade. 

2- Que avaliação você faz do curso? 

O curso foi maravilhoso, aprendi muito, passei a gostar mais de ciências, porque eu 

sempre trabalhei no ensino fundamental I, nunca tinha lecionado apenas uma ou 

duas disciplinas e no tempo que fazia PROESP passei a trabalhar com ciências do 

ensino fundamental II, porque era obrigatório, era um pré-requisito estar lecionando 

ou ciências ou Biologia, pra mim foi muito bom, apesar de que eu gosto mais do 

ensino fundamental I, depois que eu me formei, eu voltei para o ensino fundamental 

I, porque eu gosto mais, me identifico mais, os alunos do fundamental II são mais 

rebeldes, ousados, estão na adolescência prefiro os menores mesmo. Então, gostei 

muito do curso se fosse pra começar novamente começaria. 

3- Com relação ao TCC, como vocês chegaram ao tema? 

O TCC foi uma colega que trabalha no distrito de Quicé e conversando com a gente 

disse que lá estava tendo um problema sério com relação a muitos casos de 

hanseníase, e que seria um bom tema para investigarmos, foi daí que começamos a 

nos interessar pelo tema. Essa colega tinha contato com as pessoas com o pessoal da 

saúde, tinha uma enfermeira conhecida dela que nos ajudou com panfletos, folders 

explicando tudo sobre a hanseníase, além de nos dar outros materiais para nossa 

pesquisa.  Vocês não pensaram em nada relacionado à escola? Não, logo que ela 

sugeriu esse tema sobre a hanseníase a gente gostou e como essa colega já tinha 

conhecimento com as pessoas a gente achou mais fácil e não pensou em nada de sala 

de aula, não queríamos trabalhar com escola não, ela já sabia o que fazer para 

prevenção e para o tratamento e pensando em ajudar aquela comunidade com essas 

informações foi que a gente acatou o tema. Mas os professores do PROESP 

questionaram o fato de não tratar da escola? Sim, até o coordenador falou que seria 

melhor trabalharmos com nossos alunos, ou com alguma coisa relacionada com a 

escola que já era o ambiente em estávamos inseridos e que o curso era de 

licenciatura, mas ninguém quis, queríamos algo fora da escola. Por quê? A gente já 

lida com aluno o tempo todo, então achamos melhor um tema mais da Biologia, por 

isso o nosso tema não envolveu nada com a escola, nem com os alunos. E os 

professores tiveram alguma interferência nessa escolha? Não, fomos nós que 
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escolhemos no grupo, inclusive quando a gente escolheu nem tínhamos professor 

para nos orientar, depois foi que a gente ficou com a professora X para nos orientar. 

4- O que você aprendeu com o TCC? 

Assim... a gente aprendeu a conviver com certas doenças, compreender como é 

importante prevenir para evitar o contagio foi muito bom. E também na nossa equipe 

ninguém nunca tinha feito um TCC, então foi o momento da gente aprender e com a 

orientação nos fomos aos poucos fazendo, refazendo até chegar ao TCC. 

5- Como foi realizado? Como foram as discussões? Como foi a orientação? 

A gente se reunia na casa de uma colega, como todas moravam aqui a gente se 

encontrava muito fazíamos reuniões frequentes, íamos até para a biblioteca da UNEB 

porque lá tinha livros que pesquisávamos e uma sempre ia ajudando a outra, 

também a gente enviava pelo face ou por e-mail o que íamos escrevendo e foi assim o 

tempo todo. E a nossa orientadora era muito boa, ela morava em Feira de Santana, e 

muitas vezes ela vinha só para orientar a gente, ela sentava lia relia, mandava a gente 

refazer, dizia isso não é aqui, isso não está bom e foi sempre assim, mas a gente se 

empenhou e eu digo o nosso TCC fomos nós mesmas que fizemos, porque teve gente 

que pagou uma pessoa para fazer. Foi tanto que na apresentação do TCC o nosso 

grupo estava seguro, ficamos nervosas porque foi no auditório com muita gente, com 

uma banca para lhe avaliar ah...mas nós demos conta do recado porque fomos nós 

que fizemos, então, a gente estava segura no que ia dizer, nós fizemos até uma 

camisa para no dia a gente usar. 

6- O que é pesquisa para você? 

Pesquisa é quando você quer saber sobre determinada coisa, quer se aprofundar num 

assunto, por exemplo, você quer saber sobre determinada planta, então você vai 

pesquisa pra se aprofundar mais naquele assunto, pra gente chegar no objetivo que a 

gente quer né, conhecer mais... a gente vai pesquisar pra ver porque daquilo ser 

desse ou daquele jeito, é buscar novos conhecimentos. 

7- Em sua opinião como foi trabalhada a pesquisa no curso? 

Foi a gente teve na metodologia da pesquisa, e foi nessa disciplina que a gente fez o 

pré-projeto para a monografia, foi no primeiro semestre, o nosso grupo continuou 

com o mesmo projeto para a monografia, mas teve grupos que mudaram totalmente 

o tema, pensou numa coisa e quando foi na monografia mudou.  

Não muito, era mais aula mesmo, ou seminários para agente apresentar, apesar de 

que a gente muitas vezes tinha que pesquisar para apresentar os nossos trabalhos, 

mas era sempre sobre aquele assunto que íamos explanar, então, a pesquisa entrava 

também, né. 

8- Qual a relação da pesquisa que foi trabalhada no curso com sua prática? 

A gente fazia muita experiência no laboratório, íamos ver no microscópio o DNA de 

alguma planta, para ver as células e os professores diziam para a gente fazer com os 

nossos alunos, então nós tínhamos muitas aulas práticas que também dava para a 

gente fazer com nossos alunos.  
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9- Como era essa pesquisa? 

A gente preparava uma aula, pesquisava e executava com os alunos, depois 

tínhamos que fazer o relatório e entregar ao professor, essa era a atividade 

complementar que a gente fazia no intervalo de um módulo e outro. 

10- Os professores estimulavam a pesquisa? Levavam revistas sobre educação? O 

curso proporcionou essas leituras? 

Um pouco, alguns levavam a nova escola mesmo eles sempre falavam para a gente 

ler que tinha muitas dicas boas para melhorar as nossas aulas, falava muita coisa de 

escola. 

11- Na sua prática você faz pesquisa? 

Faço pra programar as aulas, a gente pesquisa não fica só nos livros não, busca outras 

fontes informativas para melhorar nossa aula. Agora mesmo a gente tá num curso 

que é o pacto e a gente tem muitas atividades para fazer, isso força a gente a ler, a 

pesquisar e melhorou muito o meu aprendizado. 

12- Você se considera uma professora-pesquisadora? 

Não 

13- E o TCC vocês não pensaram em publicar? 

Ninguém falou nada não, a gente só fez e apresentou. 
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ENTREVISTA 12: TONI 

1- Qual o motivo que lhe levou a participar do PROESP de Biologia? 

Primeiro pela decepção que tive em um curso de pedagogia e a necessidade de ter 

uma licenciatura, porque eu sou zootecnista, mas para o ensino, para profissão 

docente zootecnia não serve para ensinar, não é reconhecido para o ensino, é preciso 

ter a licenciatura, aí tive que fazer outra faculdade. Eu fiz magistério e depois fiz o 

curso técnico de zootecnia na antiga escola agrotécnica e como minha origem é da 

zona rural eu sempre gostei de lidar com os animais com a terra, então, fiz a 

faculdade de zootecnia na Paraíba, mas quando terminei acabei indo para sala de 

aula. O PROESP foi uma oportunidade que a secretaria do município deu para a 

gente poder se graduar. 

2- Que avaliação você faz do curso? 

O curso tinha uma boa metodologia, agora tinha conteúdos que eu acho que eram 

abaixo do que deveria ser, do que eu esperava. Como assim, explique melhor? 

Assim, ele não preparou muito bem na parte científica, não aprofundou os 

conteúdos, mas didaticamente ele é muito bem estruturado, usou muitas coisas 

práticas para a sala de aula, teve muita praticidade... assim, muito material para a 

gente aplicar na nossa sala de aula, de como melhorar nossas aulas, agora a coisa da 

pesquisa científica não era muito profunda, era mais a transferência de técnicas para 

o dia -a- dia de sala de aula, para aplicação em sala de aula, mas atendia 

perfeitamente o nível em que a gente estava e para o propósito de lecionar no ensino 

médio e no fundamental II, então, foi um curso que nos ajudou a melhorar a nossa 

prática de sala de aula, melhorar a nossa didática, sistematizou o conhecimento, nos 

fez repensar muito essa questão de organizar conteúdos, dar o conteúdo no 

momento exato sem atropelar as fases da compreensão, porque assim às vezes vamos 

trabalhar a célula, aí trabalhava uma coisa que deveria  ser trabalhado lá no final 

depois da parte introdutória, por exemplo, mitose e  meiose, aí nós começávamos no 

oitavo ano a fazer a introdução de reprodução aí ia trabalhar gametas sem antes 

trabalhar e retomar a estrutura celular, então, no curso a gente começou a ter essa 

noção de organização mesmo do conteúdo. 

3- Com relação ao TCC, como vocês chegaram ao tema? 

Oh, assim... o TCC foi feito em grupo né...e desde que eu fiz zootecnia que sou 

apaixonado por insetos, insetos produtivos, que em zootecnia você vê essa coisa de 

animais de alimentação, de melhoramento genético, enfim, tem um inseto específico 

que produz muito alimento que são as abelhas, existem centenas de espécies de 

abelhas, mas pela fragilidade do bioma caatinga eu sempre quis estudar as Melipones, 

que são as abelhas conhecidas como mandaçaia, que não tem ferrão e produzem 

muito mel na nossa região. Então, eu comecei a conversar com as colegas e insisti, 
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insisti, porque surgiram outros temas eles queriam falar sobre o lixo, outro tema 

também foi sobre um projeto de recuperação das nascentes do Piemonte Norte do 

Itapicuru, especificamente entre os municípios de Senhor do Bonfim e Jaguarari e eu 

sempre dizendo vamos escrever sobre abelha, vamos escrever sobre abelha e acabei 

convencendo pra gente escrever sobre a abelha na intenção de resgatar a cultura da 

criação e viabilizar financeiramente o cultivo da abelha na região de Jaguarari, e aí foi 

com esse propósito que agente escreveu sobre as abelhas sem ferrão. E vocês não 

pensaram em nenhum tema voltado para sala de aula, para educação? 

Sim, em alguns momentos sim, mas ao mesmo tempo foi um sentimento geral que eu 

percebi em mim e nos colegas era a condição de buscar uma válvula de escape para 

ou sair do ensino ou fazer uma pesquisa que pudesse quem sabe lhe dar um 

rendimento extra, que tanto remunere quanto desestresse esse profissional, então, na 

intenção de talvez termos uma atividade paralela ou até como assistência á  extensão 

rural mesmo, uma educação de campo no sentido de ir lá orientar o produtor, fazer 

ele melhorar a prática dele na apicultura, de modo a fazê-lo produzir alguma coisa 

que significasse financeiramente e ocupacionalmente, que  gerasse uma ocupação e 

renda, mas num víeis não só educativo, mas num víeis de preservação ambiental, 

como no caso da abelha, daí pensamos o seguinte resgatar essa cultura da Meliponia, 

simboliza também uma válvula de escape para mais tarde quem sabe a gente entrar 

num campo de pesquisa e abandonar a sala de aula de vez, pesquisar mais 

profundamente a questão das Melipones e fazer alguns convênios com institutos, 

com instituições de ensino para conseguir um projeto robusto para tratar da 

reinserção da Melipone no semi-árido nordestino, começando é claro por Jaguarari. 

Então, o nosso tema fugiu um pouco dessa coisa da didática, dos problemas do ser 

professor, das metodologias do fazer o ensino, então, a gente desfocou das questões 

mesmo educativas e do ensino-aprendizagem. Talvez isso simbolize um grito de 

socorro, porque o ensino ele precisa ser repensado, os profissionais eles se qualificam 

não mais na expectativa de oferecer um trabalho melhor na sala de aula, claro que 

isso, tem que ser consequência para os bons profissionais, mas sobretudo eles 

buscam a qualificação para de fato ter um aumento nos seus rendimentos, melhorar 

seu currículo e quem sabe se houver oportunidade sair da educação, para uma 

ocupação que seja melhor remunerado, porque tudo bem, a gente lutou já avançou 

muito, mas o piso salarial do magistério é uma falácia né, a remuneração do 

professor é a pior possível, até qualquer operário de mão de obra braçal ganha 

melhor do que o professor, então, quando você se qualifica, você tem essa 

oportunidade você no ato pensa de mudar de atividade, de profissão e esquecer sala 

de aula.Quando se trata de professores que já tem mais de 20 anos em sala de e que 

não vê mudanças na educação, acaba perdendo um pouco do brilho, da expectativa 

de melhorar a educação e tendo outras vertentes outras possibilidades que qualquer 

curso de nível superior lhe traz naturalmente, mesmo com essa insistência de pensar 
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a educação, de rever a grade curricular, o ensino em si, acredito que boa parte dos 

professores passaram ou vão passar por uma desmotivação com a carreira e 

vislumbrar sair de sala de aula e tocar uma vida com atividades diferentes. 

4- O que você aprendeu com o TCC? 

Primeiro aprendi que escrever é difícil. Muito difícil né... Assim, na minha formação 

de zootecnia, depois de zootecnista a gente escreve muitos projetos, mas é aquela 

coisa fechada, aquela coisa que são só dados técnicos, um orçamento simples para 

aprovar o projeto e pronto. E um projeto acadêmico ele é muito mais difícil, então 

assim, reescrevemos diversas vezes e ensaiamos mudanças, mudamos título até 

chegarmos no que queríamos. Aprendi que quanto mais se escreve mais você fica 

bom na escrita. Então, hoje eu estou começando um artigo e sem medo mais de 

escrever, porque eu tinha muito medo de escrever, hoje depois da monografia eu 

consigo escrever com mais confiança em mim, foi a minha primeira experiência com 

a escrita acadêmica, porque no curso de zootecnia eu só fiz um relatório técnico, com 

uma pesquisa direcionada sobre alimentação de caprinos, então era só matemática 

aplicada, basicamente. Já na licenciatura não tem a fundamentação, tem essa questão 

da escrita, da estruturação, então, a gente aprendeu muito com essa monografia. 

 

5- Como foi realizado? Como foram as discussões? Como foi a orientação? 

No início nós dividimos as tarefas, só que não deu muito certo, tivemos que depois 

acompanhar todo o processo juntos e nos ajudar na escrita, então na medida do 

possível escrevemos juntos, porque senão não ia dar certo, ia ficar fasciculado um ia 

escrever uma coisa e outro outra coisa e no final ninguém ia ter propriedade do 

assunto, isso nós percebemos na primeira semana de trabalho, então, resolvemos 

fazer as pesquisas juntos, escrever juntos, intuíamos juntos, depois que escrevíamos e 

depois avaliávamos juntos, reformulávamos, reformatávamos juntos, nós tivemos 

dois ou três orientadores nesse período, foi quando ficamos com a professora 

Rosana, que foi uma excelente orientadora, sentávamos frequentemente com ela, ela 

nos dava muita assistência quando não podia ser presencial, nós trocávamos  

mensagens por email, ela sempre orientando, sempre organizando as coisas, fizemos 

as visitas de campo juntos, catalogamos os meliponários que são os espaços que 

ficam essas abelhas, fizemos intervenções, eu já tinha conhecimento da área, né, 

então orientamos quais os materiais que eles poderiam usar, o tipo de caixa 

adequada para o ambiente, quais as possibilidades de produtividade, como tinha que 

ser o manejo, o momento de alimentar, então assim, fizemos uma pesquisa e ao 

mesmo tempo levamos um pouco de extensão rural, uma orientação de campo pra 

eles, mas tudo foi feito muito bem planejado, com um cronograma com as datas das 

visitas, de escrita, de reavaliar e  de críticas a escrita, de reformatação textual, foi uma 

pesquisa feita no grupo mesmo, em conjunto. 

6- O que é pesquisa para você? 
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È falando intuitivamente é uma ferramenta que ela precisa ter a capacidade de 

elucidar dúvidas, de reflexão né.., então assim, quando nós fomos para a pesquisa 

fomos com o sentimento de que tiraríamos o extrato do que é a meliponicultura de 

refletir no que ela representa na nossa região. Então fomos com o sentimento de que 

a pesquisa ela precisava ter uma rotina de trabalho e um embasamento científico 

para que nós conseguíssemos constatar que realmente a meliponicultura significava 

determinada coisa e situação para região e que precisava de tais e tais intervenções, 

então, a pesquisa pra mim é a ferramenta que nos faz pensar,repensar e refletir sobre 

determinado tema é ela que de fato norteia as intervenções para resolver 

determinados problemas. 

7 Em sua opinião como foi trabalhada a pesquisa no curso? 

A pesquisa no curso foi trabalhada no primeiro momento como se nós já tivéssemos 

um conhecimento prévio de como fazer uma monografia, que nós já tínhamos assim 

conhecimento dos métodos de pesquisa e que poderíamos fazer essa pesquisa sem 

muita orientação, foi aí quando sentamos com o coordenador para expor nossas 

inseguranças, conversamos colocamos a nossa situação, a nossa falta de experiência 

aí foi que ele fez um reforço com uma matéria específica que foi um seminário 

temático para falar das regras da ABNT, da estrutura da monografia, porque 

pesquisar por pesquisar sem ter noção de como se faz uma pesquisa que método 

usar, como avaliar, então, foi necessário esse seminário para que tivéssemos mais 

propriedade para fazer a pesquisa, esse seminário foi logo no final do curso 

justamente quando estávamos nos preparando para fazer a pesquisa, porque ou a 

gente pedia socorro ou não iríamos a lugar nenhum, pois estávamos perdidos em 

relação como conduzir a pesquisa. 

7 Qual a relação da pesquisa que foi trabalhada no curso com sua prática? 

Olha, é como eu te disse eu venho da zona rural, sou filho de produtor rural, meu pai 

é agricultor eu tenho a vivência com o campo, já ensaiava alguns trabalhos no campo, 

então, a relação foi total, com isso veio o desejo de trabalhar com as abelhas, de 

resgatar a meliponicultura na região, por ser uma abelha nativa, da caatinga, então, 

entra aí uma questão mais ambiental e claro de geração de renda para as pessoas da 

caatinga, porque elas não tem muito traquejo para trabalhar com essa abelha de 

ferrão, nem todo mundo gosta, nem todo mundo tem coragem e a abelha sem ferrão 

tanto gera recurso financeiro quanto preserva o ambiente, o manejo qualquer pessoa 

faz, é uma coisa desestressante até. E aí assim, a minha relação com o tema veio da 

minha vivência na zona rural, esse desejo de fazer a intervenção, de poder contribuir 

de alguma forma com eles. Sim, mas como você relaciona a pesquisa que foi 

vivenciada no curso com a sua prática? Acho que a pesquisa permeou todas as 

disciplinas, né... assim, os professores sempre traziam propostas de trabalho que 

necessitava da pesquisa, por exemplo, fomos a campo pesquisar sobre diversas 

plantas e sues constituintes, sistematização do que era observado, fizemos pesquisa 

identificando elementos no campo, fizemos uma pesquisa com diversas flores e 
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folhas, então, não era só aula expositiva, com slides, mas com parte prática, com 

experimentos no laboratório e a pesquisa fazia parte  por que as atividades exigiam a 

pesquisa. 

8 Como era essa pesquisa? 

Era pesquisa de buscar em livros, inrternet, sempre comparando com o que vimos no 

PROESP. 

9 Os professores estimulavam a pesquisa? Levavam revistas sobre educação? O 

curso proporcionou essas leituras? 

Ás vezes 

10 Na sua prática você faz pesquisa? 

Hoje eu estou afastado da sala de aula, eu estou trabalhando em uma ONG, então, lá 

a gente faz pesquisa aplicada com produtores rurais, por exemplo, a gente faz 

pesquisa sobre os insumos, ferramentas que eles utilizam para que a gente possa 

ajudar, mas quando eu estava em sala de aula sempre procurava colocar a pesquisa 

para meus alunos. 

11 Você se considera uma professor-pesquisador? 

Sim 

12 E o TCC vocês não pensaram em publicar? 

Não 
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ENTREVISTA 13: CARMEM 

1- Qual o motivo que lhe levou a participar do PROESP de Biologia? 

Primeiro porque eu tinha interesse em fazer Biologia, era uma área que eu queria 

fazer e segundo porque surgiu essa oportunidade lá para o município e agente 

abraçou com as duas mãos, na verdade eu e mais três colegas que também são do 

município estávamos doidos para fazer uma graduação e já havíamos começado a 

fazer uma graduação em EAD, que era nos finais de semana, mas eu particularmente 

não gostei, iniciei, mas já estava querendo sair, foi quando surgiu o PROESP de 

Biologia, que foi uma oportunidade muito boa para mim, porque mesmo com as 

dificuldades consegui fazer o curso que eu queria. 

2- Que avaliação você faz do curso? 

Por se tratar de uma licenciatura eu achei muito válido a gente passa a ter mais 

segurança no que faz, sem dúvida né...porque a gente aprende com os professores e 

também a gente aprendeu muito pelo fato de todo mundo já estar em sala de aula, 

houve muita troca de experiências, foi muito enriquecedor, apesar de que eu gostaria 

de ter feito também o bacharelado para tratar mesmo da Biologia, meter a mão na 

massa mesmo, mas pra gente que estava em sala de aula foi bastante importante. 

Hoje eu só leciono ciências no ensino fundamental II, e complemento com inglês, 

antes não, eu tinha que pegar o que a direção da escola quisesse por conta da falta de 

formação específica em uma dada área. 

3- Com relação ao TCC, como vocês chegaram ao tema? 

Tudo começou com um colega que já tem o curso de zootecnia e que gostava muito 

do trabalho com insetos, daí quando formamos o nosso grupo ele foi conversando 

com a gente e a partir da experiência dele foi que fomos gostando do tema e aí ele 

nos convenceu a trabalhar com abelhas sem ferrão que tem muito aqui na nossa 

região e depois se a gente quiser sair da área da educação, como ele já trabalhava 

com projetos, de repente a gente podia investir nisso e até sair da sala de aula. 

Também tinha um colega que é da comunidade do Diogo, onde realizamos a nossa 

pesquisa, que já tinha experiência com as abelhas e já conhecia o pessoal que criava 

as abelhas, então, foi uma mão na roda. Nós sempre gostamos dessa questão da zona 

rural e de meio ambiente, inclusive depois do PROESP eu fiz uma pós-graduação em 

Meio ambiente e aprofundei essa temática com as abelhas. 

4- O que você aprendeu com o TCC? 

Aprendi muito sobre as abelhas, como os criadores de abelhas vivem que é mais uma 

questão cultural, lá tem abelhas que foram dos pais deles e eles continuaram com a 

criação, e também pensávamos como eles poderiam ampliar a sua visão para uma 

comercialização em grande escala, como eles poderiam aumentar a produção e dessa 

foram melhorar o meio ambiente e a as suas condições de vida mesmo. 

5- Como foi realizado? Como foram as discussões? Como foi a orientação? 
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O trabalho foi realizado por todos do grupo, nós sempre nos reuníamos para ler e 

construir o texto juntos, quando não dava a gente trocava email, e íamos nos falando 

constantemente. A nossa orientadora não conhecia muito sobre abelhas, mas como 

ela era especialista em zoologia ela nos ajudou muito, na montagem, na estruturação 

do trabalho que a gente não sabia como fazer ela nos orientou e ela teve que estudar 

e pesquisar também para nos auxiliar. A nossa equipe era muito legal porque como a 

gente trabalhava no mesmo local então sempre que dava a gente se reunia, e para 

coleta nos íamos no carro de um dos colegas, foi muito trabalho mas valeu a pena. 

6- O que é pesquisa para você? 

A pesquisa é... a gente ampliar os nossos conhecimentos, porque assim...as vezes 

você diz existem as abelhas no distrito de Diogo existem esse apicultores que criam 

assim, assim e tal, mas quando você vai realmente pesquisar a fundo saber como se 

da essa criação, como eles fazem e colocar a mão na massa é totalmente diferente 

porque de fato você pesquisou foi lá e viu os fatos. Então pesquisa é ter maior 

aprofundamento do tema a ser trabalhado, aprofundar melhor ter mais 

conhecimento e ter mais segurança para falar daquele assunto. A pesquisa que a 

gente fez no TCC foi muito valiosa, eu aprendi muito, mas foi por uma exigência do 

curso, porque a gente não está habituado a fazer pesquisa assim, eu acho que 

pesquisa com rigor, com dados pra interpretar só na universidade mesmo, os 

professores lá têm todo o aparato pra realizar pesquisas. 

7- Em sua opinião como foi trabalhada a pesquisa no curso? 

Eles deram na verdade a teoria, né... o passo a passo para se fazer uma pesquisa, as 

normas que tem que ser seguidas por que se faz uma pesquisa, foi a parte mais 

teórica mesmo. Foi na disciplina metodologia da pesquisa e só as outras eram aula 

mesmo com muito conteúdo, inclusive era tanto assunto em um módulo, coisa assim 

que era para mais de mês a gente via em uma semana, foi bem puxado. 

 

8- Qual a relação da pesquisa que foi trabalhada no curso com sua prática? 

Nós tivemos aulas de campo que depois tinha que pesquisar em livros, na internet, 

para a gente fazer um relatório do que vimos lá em campo, teve também os 

seminários que a gente apresentava então a dinâmica do curso era essa de muitos 

momentos de aula e de apresentação de trabalhos em grupo. Agora o nosso TCC 

como foi na zona rural e como a gente tinha a maioria dos nossos alunos da zona 

rural então foi muito bom para agente saber as dificuldades que eles vivem, então, 

sem dúvida teve a ver com a nossa prática, também tem a questão de estarmos em 

contato com os meios de comunicação, com as tecnologias, por exemplo, hoje a gente 

usa data show e o nosso primeiro contato com essas tecnologias foi no PROESP, 

porque na escola, pelo menos aqui no município só depois de dois anos pra cá que as 

escolas começaram a ter data show. 

9- Como era essa pesquisa? 
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Era uma pesquisa de busca mesmo, de aprofundar o que estávamos estudando, 

assim... agora a pesquisa X que agente vai se debruçar, entrevistar, correr atrás 

mesmo só foi o TCC. 

10- Os professores estimulavam a pesquisa? Levavam revistas sobre educação? O 

curso proporcionou essas leituras? 

O fato de o PROESP ter sido muito corrido, esses momentos eram raros, eles falavam 

pra gente ler, se informar porque a ciência é dinâmica e sempre tem novas 

informações pra gente pesquisar sempre, estar atentos a essas mudanças. 

11- Na sua prática você faz pesquisa? 

Pouco né...Tem alguns assuntos que eu procuro envolver a pesquisa como por 

exemplo, eu fiz uma pesquisa com os meninos sobre os aracnídeos da nossa região. 

Também comecei com um tema sobre fundo de pasto que é a realidade deles e 

quando comecei colocando pra eles e quando eu vi que ninguém sabia do que se 

tratava, mudei minha aula ao invés de dizer o que era mandei que eles pesquisassem, 

inclusive fizessem entrevista com os mais velhos para que eles explicassem 

direitinho. 

12- Você se considera uma professora-pesquisadora? 

De certa forma sim, né... porque a gente sempre tentar fazer pesquisa com eles o 

negócio é que os alunos não estão habituados com aulas que fazem pensar, 

pesquisar, buscar eles só querem achar tudo pronto e apenas decorar para fazer a 

prova e pronto, é só o conteúdo mesmo. Quando a gente coloca o menino para ver no 

microscópio as célula, quando pede pra ele fazer um relatório isso também é 

pesquisa, é uma aula que está de algum modo envolvendo a pesquisa na sala de aula. 

13- E o TCC vocês não pensaram em publicar?  

ENTREVISTA 14 : GISA 

 

1- Qual o motivo que lhe levou a participar do PROESP de Biologia? 

Bom, por dois motivos um porque eu gosto muito de Biologia e outro porque eu 

queria mudar o meu nível no estado e acabou que nem mudei, porque eu não tive 

paciência de esperar, logo que terminei a faculdade o diploma demorou aí eu dei 

entrada para me aposentar não aguentava mais escola, aluno estava cansada e 

precisava me afastar porque senão eu ia adoecer, cansei de sala de aula e a minha 

prioridade maior era a mudança de nível, mas não aguentei, cheguei no meu limite e 

aí acabei me aposentando sem nem consegui a mudança de nível. 

2-  Que avaliação você faz do curso? 

A eu gostei muito, porque eu gosto de Biologia, eu deveria ter feito Biologia no início 

da minha carreira, mas eu casei tive filhos e aí ficou difícil, mas eu sempre dei aula 

de ciências por afinidade mesmo com a disciplina. Gostei muito do curso, trabalhar 

com a vida, você conhecer o corpo humano, a genética apesar de difícil né, mas o 

curso ajudou muito pra gente ter mais um aprofundamento dos assuntos tinha que 

pesquisar em muitas fontes, trabalhou muito a parte teórica da biologia, tiveram 
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também aulas práticas tudo voltado para sala de aula, foi ótimo, eu gostei muito do 

PROESP de biologia, sempre foi o meu sonho fazer biologia. 

3- Com relação ao TCC, como vocês chegaram ao tema? 

Pela convivência com dois colegas do nosso grupo, um porque morava lá na 

comunidade e outro porque gostava de abelhas e pensava em ir para além da sala de 

aula, ele faz projetos e programas na zona rural e com isso vislumbramos uma 

possibilidade de quem sabe enveredarmos por outro caminho seguindo os 

conhecimentos da Biologia, como um projeto para o futuro. E vocês não pensaram 

em nada envolvendo aluno? De jeito nenhum, eu mesma queria era sair logo da sala 

de aula, em nenhum momento pensamos em tema sobre educação, já convivíamos 

demais nesse ambiente queríamos mudar um pouco, eu estava tão estressada com 

sala de aula que me aposentei sem nem esperar a minha mudança de nível, não 

aguentava mais sala de aula, cada dia que passa esse meninos só pioram e não vejo 

mudança nenhuma na educação.  Por quê ? Eu já tinha tantos anos em sala, porque 

comecei minha carreira como professora cedo, quando iniciei tinha tantos sonhos, 

sempre procurei cumprir com o meu papel,  me preocupando com meu aluno, mas 

com o passar do tempo fui vendo que a educação só piorava, a falta de condições 

físicas, de material de suporte mesmo pra gente fez com que eu me desestimulasse 

com a educação. 

4- O que você aprendeu com o TCC? 

Acho que aprendi como sistematizar a pesquisa que eu não sabia, nunca tinha feito 

uma monografia, então, colocamos em prática o que aprendemos teoricamente na 

disciplina Metodologia da Pesquisa. 

5- Como foi realizado? Como foram as discussões? Como foi a orientação? 

Nós tínhamos encontros frequentes tanto para coletarmos material como coletar 

dados e escrever mesmo, sempre trocávamos informações e o colega que dominava 

mais o tema nos ajudou muito. A nossa orientadora foi excelente sentou com agente e 

nos orientou muito, toda vez que a solicitávamos sempre respondia por email, 

quando não vinha pessoalmente. Nós fomos a campo visitamos as meliponiculturas, 

onde tinha a melipona, a abelha sem ferrão nós íamos visitar. 

6- O que é pesquisa para você? 

É procurar o conhecimento dentro daquilo que você quer saber, por exemplo, se você 

tem um objetivo você tem que pesquisar em relação aquio para você ter o 

conhecimento maior, é pesquisando que você conhece e que vai chegar num 

consenso. 

7- Em sua opinião como foi trabalhada a pesquisa no curso? 

Acho que foi pouco trabalhado, também o tempo era curto para tanta coisa que os 

professores passavam pra gente, tanto conteúdo para estudar. 

8- Qual a relação da pesquisa que foi trabalhada no curso com sua prática? 

Foi no sentido de buscar sempre informações, aperfeiçoar o que queríamos aprender. 

9- Como era essa pesquisa? 
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A gente planejava em cima das questões que eram propostas pelos professores, 

buscava, pesquisava através da internet, nos livros da biblioteca lá da UNEB, agente 

sentava lá na biblioteca fazendo pesquisas e na internet, que hoje em dia tudo a gente 

acha na internet até livros a gente baixa por lá, né verdade. Toda atividade que 

fazíamos era através da pesquisa, da busca para responder e também apresentar lá o 

que era pedido. 

10- Os professores estimulavam a pesquisa? Levavam revistas sobre educação? O 

curso proporcionou essas leituras? 

Revistas era difícil, porque você sabe que o curso do PROESP não é como um curso 

regular, o nosso tempo de aula era reduzido, então, era muita informação num curto 

espaço de tempo que era nos módulos, o tempo era muito pouco, não era suficiente, 

então a gente tinha que pesquisar fora porque na sala de aula não dava tempo. A 

gente tinha as atividades complementares que a gente tinha que fazer com os alunos 

e depois registrar em relatório com fotos de tudo que foi feito em sala de aula. 

11- Na sua prática você faz pesquisa? 

Graças a Deus agora não tem prática nenhuma, estou aposentada que alívio,não 

aguentava mais vê aluno, chega de escola na minha vida, cansei! Mas você fazia? 

Sim, porque eu acho que agente tem que buscar mesmo em tudo quanto é fonte pra 

poder você dar uma boa aula você tem que pesquisar em vários autores para cercar 

bem o assunto que você vai dar e caso aconteça de aparecer uma pergunta 

inesperada você estar pronta para responder. 

12- Você se considera uma professora-pesquisadora? 

Não, e agora não mesmo. 

13- E o TCC vocês não pensaram em publicar? 

Não 
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ENTREVISTA 15: ROSE  

 

1- Qual o motivo que lhe levou a participar do Proesp de Biologia? 

É... porque eu ainda não tinha nível superior e como a secretaria nos deu essa 

oportunidade de fazer uma faculdade sem precisar sair da sala de aula, e como o 

polo era aqui em Bonfim mesmo eu aproveitei essa chance, porque se fosse para eu 

sair daqui para fazer fora eu não ia fazer. 

2- Que avaliação você faz do curso? 

O curso foi de muita valia me proporcionou conhecer tanta coisa que eu não 

conhecia, me deu um aprofundamento assim... na questão da vida do funcionamento 

do corpo humano, a parte de citologia mesmo foi muito boa, aprendi muito foi um 

dos cursos melhores que já participei. 

3- Com relação ao TCC, como vocês chegaram ao tema?  

O nosso grupo primeiro pensou em um tema voltado para educação ambiental, sobre 

agricultura e desenvolvimento sustentável, mas depois acabamos mudando para a 

questão da hanseníase no distrito de Quicé, eu nem lembro porque mudamos, mas 

foi muito bom... E vocês não pensaram em um tema que falasse da sala de aula? Não, 

nem pensamos, queríamos algo mais relacionado com a Biologia mesmo e foi uma 

pesquisa muito profunda sobre a hanseníase e pensando em algo que pudesse ajudar 

a comunidade de Quicé, que é a localidade em que a nossa colega do curso morava. 

4- O que você aprendeu com o TCC? 

Assim.. ao meu ver o TCC foi realizado no final do curso e é uma espécie de 

avaliação de final do curso, mas é uma coisa tão assim muita pressão, muito 

estressante, porque tipo assim...é apenas um assunto para você mostrar ali no final, 

com um prazo muito curto, foi muito corrido, mas e as outras coisas que você já 

passou no curso? Mas não foi uma escolha pensada por vocês? Sim, foi, mas ficamos 

muito perdidas na hora de escolher o que fazer e já não tinha muito tempo também, 

foi quando a colega deu a ideia sobre a hanseníase que lá no distrito de Quiçé estava 

tendo muitos casos e como ela conhecia as pessoas lá a gente acatou a ideia. E por 

que não fizeram sobre questões vivenciadas na escola? Porque a gente achou melhor 

esse tema que a colega já tinha material sobre essa doença, então nós achamos mais 

fácil. 

 Mas você aprendeu com o TCC? Sim, claro tivemos que pesquisar e sempre a 

gente aprende com um trabalho desse. 

5- Como foi realizado? Como foram as discussões? Como foi a orientação? 

Foi com muito compromisso da nossa parte e do orientador, nos reuníamos na UNEB 

frequentemente e nossa orientadora nos ajudou muito, logo foi o primeiro TCC de 

todas nós do grupo. 

6- O que é pesquisa para você? 
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Para mim a pesquisa exige dedicação, estudo e querer descobrir, aprender, e nossa 

profissão sempre exige que estejamos pesquisando, embora nós  sabemos que só 

quem realmente tem compromisso com o que faz é vai além do livro didático e está 

sempre pesquisando, buscando cada vez mais. Pesquisar é se atualizar, estudar, 

buscar para que possamos acompanhar os avanços pelos quais passa a nossa 

sociedade. 

7- Em sua opinião como foi trabalhada a pesquisa no curso? 

Foi bem trabalhada os professores sempre pediam para a gente pesquisar, faziam 

muitas atividades no laboratório com práticas que podíamos fazer com nossos alunos 

e também tinham as apresentações de seminários tudo isso a gente fez e precisava de 

pesquisa para que o assunto fosse bem explicado. 

8- Qual a relação da pesquisa que foi trabalhada no curso com sua prática? 

Eu acho que a pesquisa está presente na nossa prática, assim como na prática dos 

professores do PROESP, quando estamos buscando conhecer mais e mais para passar 

para o aluno. 

9- Como era essa pesquisa? 

Pesquisas em livros na biblioteca, revistas e na internet. 

10- Os professores estimulavam a pesquisa? Levavam revistas sobre educação?  

Os professores nos induziam a pesquisa quando passavam atividades em que 

precisávamos de muita pesquisa. 

11- O curso proporcionou essas leituras? 

Sim. Quais? A gente é que buscava vários meios de informação para entender o que 

era proposto para nós no curso. 

12- Na sua prática você faz pesquisa? 

Ás vezes faço sim. 

13- Você se considera uma professora-pesquisadora? 

Um pouco. Por que, você pode ser mais clara? É porque às vezes agente não dispõe 

de tempo mesmo, e aí acaba se acomodando. 

14- E o TCC vocês não pensaram em publicar? 

Não 
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ENTREVISTA 16: MARY 

1- Qual o motivo que lhe levou a participar do PROESP de Biologia? 

É porque eu gosto de biologia, eu gosto da natureza, dos animais, do estudo da vida. 

Também porque eu só tinha magistério e precisava de uma faculdade para mudar 

meu nível e melhorar meu salário. 

2- Que avaliação você faz do curso? 

Boa, eu gostei do curso acrescentou muitas coisas que eu gostaria de saber, não foi 

melhor porque não foi igual aos outros em tempo normal, aí foi muito atropelado, 

era muita informação, muito conteúdo em pouco tempo,  

3- Com relação ao TCC, como vocês chegaram ao tema? 

Nós escolhemos nosso tema em conjunto, aí umas colegas deram a ideia e aí eu 

gostei, porque era mesmo uma necessidade na nossa escola, então, nós começamos a 

observar mais e a pesquisar sobre as verminoses. Lá tinha muitos casos de vermes 

porque os nossos alunos andavam muito de pés descalços em áreas de risco, como 

esgoto, lixo, eu mesma fotografei muitos meninos da escola no lixo... então, agente 

vendo essa situação decidimos ajudar essas crianças. 

4- O que você aprendeu com o TCC? 

Aprendi muito, nem sabia que existia essa nana, deu tanta nana, lombriga foi muito 

bom e é tanto que hoje a secretaria de saúde todo ano manda medicamento para os 

alunos. Eu mesma adotei uma política de lavar as mãos para tudo, meus filhos e meu 

marido já até se acostumaram e isso foi fruto do que aprendi no TCC, a importância 

de lavar as mãos, os alimentos e sempre transmito isso para meus alunos. 

 

5- Como foi realizado? Como foram as discussões? Como foi a orientação? 

Foi muito boa, nós sempre fazíamos reuniões na casa de uma colega e aí 

combinávamos o que cada uma tinha feito e aí juntávamos o texto. Cada uma ficou 

com uma parte, mas tudo divido e a gente sempre se reunia nos fins de semana e até 

nos feriados. 

6- O que é pesquisa para você? 

Assim, pesquisa é quando a gente vai em busca de conhecer sobre o que foi 

direcionado pelo professor, é procurar  ler, descobrir . 

Eu vejo a pesquisa como um instrumento de trabalho na área da educação e em todas 

as áreas porque bons profissionais são aqueles que buscam se atualizar e não param 

no tempo. É o momento em que procuramos saber mais, construir nosso 

conhecimento. Então... eu acho que é uma procura constante por novas experiências, 

estamos constantemente pesquisando. 

7- Em sua opinião como foi trabalhada a pesquisa no curso? 
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Tinha muitas aulas expositivas e também muitas atividades para gente pesquisar nos 

livros da biblioteca, depois tinha também os seminários para apresentar. 

 

8- Qual a relação da pesquisa que foi trabalhada no curso com sua prática? 

Acho que foi a pesquisa em outras fontes além do livro didático. 

9- Como era essa pesquisa? 

Como eu já disse não no livro, mas em revistas, jornais, internet. 

10- Os professores estimulavam a pesquisa? Levavam revistas sobre educação? O 

curso proporcionou essas leituras? 

Eles só jogavam e agente tinha que correr atrás, pesquisar, usar a nossa criatividade 

para fazer os nossos trabalhos, e isso fazia com que a gente aprendesse a buscar 

sozinhos novos conhecimentos ou ampliar aquilo que foi trabalhado na aula, então, 

os professores direcionavam os trabalhos e nós de forma autônoma procurávamos a 

melhor forma de desenvolver. 

11- Na sua prática você faz pesquisa? 

Sempre procuro me informar, pesquisar, estudar para poder acompanhar os avanços 

da ciência, né... Agora mesmo estou fazendo um curso que é o pacto ai tem texto pra 

gente ler e fazer as atividades, isso também envolve a pesquisa. Eu também agora 

estou na educação infantil aí vou falar a verdade eu não pesquiso muito, porque eu 

também faço mais é o trabalho de alfabetização, eu só fiquei no fundamental II no 

período o PROESP, porque eu gosto é de criança, gosto de alfabetizar. 

12- Você se considera uma professora-pesquisadora? 

Pra mim eu sou sim, porque estou sempre buscando, eu lei muito, assisto jornal, leio 

revista, assisto globo repórter quando fala sobre animais, natureza, então, me 

considero. 

13- E o TCC vocês não pensaram em publicar? 

Não, nem pensamos nisso. 
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ENTREVISTA 17: BENA 

1-Qual o motivo que lhe levou a participar do PROESP de Biologia? 

Acho que assim... foi correndo atrás de novos conhecimentos, além de novos 

conhecimentos também por necessidade, porque a gente tem que correr atrás das 

melhoras, é... em termos de conhecimento, de salário, de valorização pessoal e 

profissional, então foi por todas essas coisas, né. E como toda vida eu gostei de 

biologia, de ciências... aí quando as colegas me convidaram, né, me chamaram para 

fazer o PROESP e disseram que era de biologia eu logo me interessei, pensei logo... 

oxe dá ótimo pra mim. 

1 Que avaliação você faz do curso? 

Olha, eu gostei do curso... Agora eu penso assim... pra gente fazer faculdade é 

preciso que a gente esteja livre. Como assim, você pode explicar melhor? Porque pra 

gente aproveitar mesmo, aprender seria bom se dedicar só ao curso e não foi assim, 

foi muito corrido, e para quem era do município como foi o meu caso a gente tinha 

aula o dia todo e ainda dava aula no noturno, então, foi muito difícil, e ainda 

tínhamos que conciliar com os nossos afazeres doméstico, e na escola muito trabalho, 

então, o tempo era escasso e foi com muita dificuldade que terminei o curso por 

conta de tanta coisa pra fazer num curto espaço de tempo. Eu penso que deveríamos 

ser liberadas para que pudéssemos nos capacitar mesmo, porque a gente ficava 

dividia entre os trabalhos da faculdade e as coisas da escola pra dar conta, foi muito 

difícil. A gente passava uma semana lá ou até mais quando chegava na escola tinha 

um monte de trabalho pra gente fazer e tinha também a atividade complementar que 

a cada módulo era passado pra gente que tínhamos que fazer, executar na escola e 

depois fazer uma espécie de relatório pra entregar ao professor que passou. Então, eu 

acho que só não foi 100% nesse sentido, mas o curso foi maravilhoso. 

2 Com relação ao TCC, como vocês chegaram ao tema? 

Chegamos ao tema por necessidade, a gente viu que na escola os nossos alunos às 

vezes vomitavam, outros se sentiam mal na escola, isso era muito frequente, então 

como sempre tinha esses casos na escola de às vezes até os meninos desmaiarem na 

escola a gente começou a observar que tinha alguma coisa errada, aí pensamos que 

poderíamos tentar fazer alguma coisa por aquelas crianças, então o tema foi pelo que 

estava acontecendo na escola, na época eu era até vice-diretora de um turno.  Teve 

alguma sugestão ou interferência de nenhum professor? Não nós já levamos o tema 

que queríamos investigar, quando nós falamos com a professora nós já explicamos 

pra ela da necessidade de investigarmos esse problema que estava ocorrendo na 

escola, porque já aconteciam os problemas lá e a gente não sabia o que era, então 

pensamos nas verminoses por conta dos sintomas mesmo que esses alunos 

apresentavam e também pelo meio em que eles viviam, muitos viviam descalços em 
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lixo, esgotos, sem nenhum tipo de higiene, então, pensamos em correr atrás desse 

problema pra tentar resolver. É tanto que depois que nós fizemos, como nós 

divulgamos na secretaria de saúde, eles começaram a mandar remédio de verme 

regularmente para a escola, duas vezes ao ano. Promoveram palestras com as 

enfermeiras e médicos da secretaria se Saúde do município, então, eu acho que foi 

um trabalho muito válido que ajudou a diagnosticar e tratar várias verminoses nos 

nossos alunos. 

 

4-O que você aprendeu com o TCC? 

Aprendi muita coisa, as pesquisas que foram feitas, o trabalho de coletar o material 

levar para o laboratório, e junto com a professora fazer os exames, eu não sabia como 

era o procedimento para fazer o exame, então lá nós aprendemos a fazer porque ela 

colocou a gente pra fazer, pra ajudar ela a fazer, foi ótimo. 

 

5-Como foi realizado? Como foram as discussões? Como foi a orientação? 

Era sempre aqui em casa a gente se reunia nos finais de semana e nos feriados, então 

a gente pesquisava, trazíamos bastante livros da biblioteca da UNEB, artigos na 

internet aí a gente estudava, pesquisava... A nossa orientadora também foi ótima 

sempre que a gente ligava ela marcava com a gente lá na UNEB, lia o que tínhamos 

feito, sugeria outras leituras, dava dicas de artigos pra gente pesquisar, mandava 

reescrever e assim fomos desenvolvendo o trabalho. 

6-O que é pesquisa para você? 

Eu penso que a pesquisa é um meio onde a gente aprende muito, né porque 

pesquisando a gente acaba descobrindo muitas coisas, eu mesma descobri muitas 

coisas que eu não sabia, nem sabia que existia e na nossa pesquisa eu vim saber que 

existia e que a pesquisa é bom pra gente aprender porque a gente vai atrás, vai em 

busca, o problema que eu acho que a gente não pesquisa mais é por conta do tempo, 

muitas vezes não da tempo mesmo, para o nosso TCC o tempo foi muito curto, muito 

curto mesmo a gente decidiu o tema e já foi o período de fazer mesmo, de escrever, 

de fazer a coleta do material dos meninos (no caso as fezes para fazer os exames), de 

montar o texto da monografia e já tinha o prazo para entregar e para apresentar, 

então, foi bem rápido. E vocês não pensaram nesse tema envolvendo esses alunos 

antes? Não, assim... o problema de verminoses na escola já existia, mas o grupo da 

gente só veio se interessar por esse problema quando tivemos que fazer o TCC, foi 

quando levamos o tema para professora aí colocamos o motivo e ela achou pertinente 

mas já foi no último semestre mesmo, foi corrido a gente teve que rebolar mesmo 

para conseguir entregar no prazo, teve vezes que a gente ficava até onze ou doze 

horas da noite nos fins de semana e era assim dividia e a gente sentava pra juntar às 

vezes não dava certo, a gente tinha que pesquisar mais ou mudar, mas foi ótimo. 

7-Em sua opinião como foi trabalhada a pesquisa no curso? 
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Olha teve uma matéria é como é... ah! Metodologia da pesquisa que ajudou muito 

porque quando ele começou a falar que tínhamos que detectar um problema para ser 

investigado nós já começamos a pensar em um tema, mas como foi logo no começo 

do curso a gente acabou parando um pouco e só retomamos o que pesquisar no final 

quando tinha que entregar o TCC, agora a nossa estava tendo muita dificuldade de 

fazer a monografia, porque muitos nunca tinham feito uma monografia, então, o 

coordenador do nosso curso colocou um seminário temático sobre como a gente 

desenvolver uma pesquisa, foi sobre normas da ABNT e outras coisas sobre 

pesquisa. 

8-Qual a relação da pesquisa que foi trabalhada no curso com sua prática? 

O que a gente aprendia lá no PROESP a gente tinha que fazer o trabalho e depois 

levar para sala de aula pra aplicar com os nossos alunos, então, isso melhorou 

bastante a nossa prática porque a gente tinha uma preocupação em preparar, 

pesquisar por que a gente tinha que fazer com os alunos e registrar para o professor 

que isso era a nossa nota. Nós fizemos mesmo uma oficina de leitura com nossos 

alunos que foi muito boa. Você lembra como foi? Eu lembro que foi bem dinâmica e 

que os alunos se envolveram bastante, nós trabalhamos várias semanas e depois 

fizemos a culminância. 

9-Como era essa pesquisa? 

Era mais de pesquisar em livros, artigos para complementar o que era dado em sala 

de aula. Era mais para cumprir a carga horária né, só para fazer mesmo os trabalhos, 

por exemplo, na questão da atividade complementar, a gente tinha que pesquisar pra 

gente preparar e poder fazer, mas não era assim tão aprofundado como foi o TCC, 

era pra gente buscar mais sugestões que pudéssemos aplicar nos trabalhos que a 

gente estava desenvolvendo. 

10 Os professores estimulavam a pesquisa? Levavam revistas sobre educação? 

O curso proporcionou essas leituras? 

Eles davam dicas de artigos pra gente ler sobre algum tema que eles estivessem 

abordando ou pra gente fazer os trabalhos, mandava material para o e-mail da 

turma, mas o tempo era pouco, era muito conteúdo, tinha professor que dizia que 

nem consegui dar tudo que tinha que dar, imagine, o curso foi corrido, por isso, que 

eu penso que deveríamos ser dispensados doa trabalho para gente poder estudar 

mesmo. Eles estimulavam a pesquisa para as atividades complementares, que eram 

para cumprir a carga horária dos dias que não tínhamos aula e precisava da pesquisa 

pra gente preparar né, tinha a parte em grupo e a parte individual e aí depois a gente 

entregava um relatório do que foi em grupo e do individual. Eles passavam muitos 

trabalhos em grupo que a gente tinha que sentar e pesquisar para responder algumas 

atividades, algumas perguntas lá mesmo na UNEB e isso ás vezes era bom porque 

agente já fazia lá mesmo e o professor sempre orientando passando nos grupos, eram 

atividades pra gente pesquisar a gente tinha que pegar os livros da biblioteca e 
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pesquisar, responder algumas questões discutir pra depois a gente também 

apresentar. 

 

 

11 Na sua prática você faz pesquisa? 

Às vezes a gente tem que fazer, porque se a gente não fizer... Temos que fazer pra ser 

professor tem que se informar. 

12 Você se considera uma professora-pesquisadora? 

Na verdade se eu disser que sou eu vou mentir, porque o que acontece é que a gente 

só vai buscar quando a gente precisa, mas assim... não faz, não vou dizer que faço 

porque só faço quando eu preciso, aí eu vou buscar, pesquisar, por exemplo quando 

você vai dar uma aula de ciências, mas o que o livro traz a gente vê que é pouco, 

então, a gente vai buscar mais pra poder se informar mais e poder passar para os 

alunos, isso eu faço, eu gosto muito de levar novidades e curiosidades pra eles, pra 

chamar mais atenção pra aula não ficar tão monótona, pra ficar mais interessante, aí 

eu pesquiso curiosidades na internet e levo pra eles. 

13 E o TCC vocês não pensaram em publicar? 

Não. 
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ENTREVISTA 18- MAZÉ  

1- Qual o motivo que lhe levou a participar do PROESP de Biologia? 

Eu só fiz o curso por causa das colegas, foi por incentivo delas, eu sempre fui muito 

tímida e depois do PROESP eu melhorei muito. 

2- Que avaliação você faz do curso? 

Olha pra mim o curso foi muito bom, eu gostei dos professores, da turma, minha 

turma era muito boa, muito boa mesmo... aprendi tanta coisa importante de ciências 

que eu não sabia, eu já gostava de ciências aí foi que passei a gostar mais ainda 

depois do PROESP. 

3- Com relação ao TCC, como vocês chegaram ao tema? 

Nós chegamos ao tema devido à necessidade que nós percebemos na escola, nós 

trabalhávamos na mesma escola, o nosso grupo, e isso facilitou para que a gente 

juntas começássemos a observar o que estava acontecendo com os nossos alunos, 

porque lá tinha muitos casos de alunos com vermes, nós começamos a despertar 

para esse problema vivido lá nossa escola depois do PROESP e aí quando foi para 

fazer o TCC a gente já sabia o que íamos pesquisar. 

4- O que você aprendeu com o TCC? 

Olha como eu nunca tinha feito um TCC, no início me senti perdida, mas com a 

orientação e a gente pesquisando né, fui começando a entender como desenvolver o 

trabalho e como riquíssimo o nosso trabalho com os nossos alunos. 

5- Como foi realizado? Como foram as discussões? Como foi a orientação? 

O trabalho nós dividimos o que cada uma ia pesquisar também a coleta do material 

nós dividimos, depois todas nós juntamente com a professora fizemos o exames dos 

alunos no laboratório da UNEB, então foi um trabalho que nós fizemos mesmo, a 

gente teve dificuldade porque nenhuma de nós tinha feito uma monografia antes, 

mas com ajuda da nossa orientadora nós fizemos e foi ótimo. 

 

6- O que é pesquisa para você? 

É estar sempre e constantemente à procura de conhecimentos... assim, é um caminho 
para se adquirir novos conhecimentos e informações de assuntos variados para 
enriquecer seus  conhecimentos. É um meio onde o aluno e o  professor podem 
buscar e ampliar o  conhecimento, é... também para complementar seus estudos.  

 
7- Em sua opinião como foi trabalhada a pesquisa no curso? 

A gente sempre pesquisava né, para fazer os trabalhos, os seminários, então, 

sempre tinha pesquisa sim. 

8- Qual a relação da pesquisa que foi trabalhada no curso com sua prática? 
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Eu acho que a pesquisa com intenção de conhecer mais e mais. A gente tinha que 

correr atrás porque só ali na aula era pouco, para fazer as atividades mesmo, tinha 

que pesquisar. 

9- Como era essa pesquisa? 

Em livros, na biblioteca, internet. 

10- Os professores estimulavam a pesquisa? Levavam revistas sobre educação? O 

curso proporcionou essas leituras? 

Acho que a pesquisa estimulava, mas não me lembro de terem levado revistas não. 

11- Na sua prática você faz pesquisa? 

A partir do momento que busco que procuro eu acho que estou pesquisando, 

pesquisar é buscar continuamente novos conhecimentos. 

Como eu estou com o fundamental II não dá para fazer muita coisa não, eles são 

pequenos e não sabem pesquisar direito. 

12- Você se considera uma professora-pesquisadora? 

Mais ou menos, eu pesquiso um pouco para melhorar minha aula, levar coisas 

novas para meus alunos, mesmo sendo o fundamental I eu sempre me preocupo 

muito com eles, inclusive na questão da alfabetização deles, porque eles precisam 

muito, tem alunos que eu pego que não sabem nem escreve e nem ler. E você não 

continuou com o fundamental II por quê? Eu gosto muito dos meus pequenos, eles 

são melhores pra gente lidar, só fiquei no fundamental II no período do PROESP, 

depois voltei para o fundamental I. 

13- E o TCC vocês não pensaram em publicar? 

Não. 
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ENTREVISTA 19: DANIEL  

1- Qual o motivo que lhe levou a participar do PROESP de Biologia? 

Por gostar de Biologia, eu sempre fui professor de ciências mesmo sem ter a 

licenciatura, nasci e me criei na zona rural e tenho muita aproximação com a 

natureza, com os animais, quando surgiu a oportunidade mesmo sendo tão distante 

de onde eu moro eu fiz o maior esforço para cursar. Foram muitos os empecilhos 

porque a prefeitura não queria liberar, mas corremos atrás da secretária e aí 

conseguimos. 

2- Que avaliação você faz do curso? 

O curso me ajudou muito, melhorei meus conhecimentos, aprendi, troquei 

experiências, apesar das dificuldades né, porque trabalhando é mais difícil, mas 

consegui terminar. 

3- Com relação ao TCC, como vocês chegaram ao tema? 

Como já falei eu morava na zona rural do município de Jaguarari, e lá existe muito a 

produção do mel, e tem um colega do nosso grupo que nos estimulou a pesquisar 

sobre essa produção do mel lá, como eu já conheço a comunidade gostei da ideia e 

nossa pesquisa foi realizada lá. 

4- O que você aprendeu com o TCC? 

Muita coisa eu sabia do senso comum com a pesquisa tive aprendi mais e melhorei o 

que eu já sabia, foi muito bom. 

5- Como foi realizado? Como foram as discussões? Como foi a orientação? 

O nosso grupo era muito unido, a nossa orientadora também foi super legal com a 

gente, ela sempre nos orientou, ela é uma professora muito responsável, ela teve que 

sair durante o curso para o doutorado, mas no período de nos orientar ela já estava 

de volta foi excelente. 

6- O que é pesquisa para você? 

É uma forma de adquirir novos conhecimentos e auxiliar na prática pedagógica, para 
melhorar, também é uma fonte a mais que a gente tem de preparar uma aula mais 
prazerosa. E quando direcionada na sala de aula com nossos alunos é para 
desenvolver a leitura, a escrita, a interpretação como também buscar as informações 
sobre temas propostos pelo professor que ajudam a ampliar o assunto dado em sala 
de aula. 
Porque pesquisa mais aprofundada, com dados para analisar só na universidade, 
porque a nossa formação é mais para sala de aula, a gente se preocupa em passar os 
conteúdos de forma clara e a pesquisa que a gente pode fazer na escola é para uma 
complementação dos assuntos vistos para desenvolver outras habilidades como já 
falei leitura e escrita. 
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7- Em sua opinião como foi trabalhada a pesquisa no curso? 

Trabalhamos a questão da pesquisa no primeiro ano do curso na disciplina de 

Metodologia da Pesquisa, quando fomos para prática mesmo, de começar a fazer o 

TCC, já não lembrávamos muito de como realizar a pesquisa, pois a maioria nunca 

tinha feito um TCC, foi tanto que tivemos que pedir ao coordenador para nos ajudar, 

aí... ele propôs um seminário temáticos com orientações para fazer o TCC. 

8- Qual a relação da pesquisa que foi trabalhada no curso com sua prática? 

Na minha prática sempre procuro dar uma aula bem planejada, pesquiso o assunto 

não só no livro, mas em outros materiais para passar para o meu aluno as 

informações corretas e atualizadas. 

9- Como era essa pesquisa? 

Pesquisa em diversos materiais, livros de vários autores, internet. 

10- Os professores estimulavam a pesquisa? Levavam revistas sobre educação? 

O curso proporcionou essas leituras? 

Sim, eles falavam que tínhamos que pesquisar, até sobre o que era dado lá, eles 

diziam que a gente precisava buscar mais porque o tempo era muito curto e muitas 

vezes não dava para aprofundar nos assuntos. 

11- Na sua prática você faz pesquisa? 

Sim, pesquiso muito, me informo sempre. 

12- Você se considera um professor-pesquisador? 

Bem... eu me esforço para ser um professor atualizado, pesquiso, busco alternativa 

variadas para dar minhas aulas, acho que sou sim. 

13- E o TCC vocês não pensaram em publicar? 

Não. 
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ENTREVISTA 20: MARLY 

1- Qual o motivo que lhe levou a participar do PROESP de Biologia? 

Foi porque tinha a opção de fazer física, química, biologia ou matemática, mas eu me 

identifico mais com biologia, apesar de que, sempre ter trabalhei no fundamental 

I, mas eu gosto mais de ciências do fundamental II. 

2- Que avaliação você faz do curso? 

O curso foi muito bom, aprendi muita coisa que eu nem sabia, para mim foi muito 

válido, se tivesse outro dessa forma eu faria novamente... mesmo trabalhando e 

estudando, com muitas dificuldades, mas foi bom. 

3- Com relação ao TCC, como vocês chegaram ao tema? 

Foi assim... um colega do grupo é formado em zootecnia e nos estimulou a pesquisar 

sobre as abelhas da nossa região, mais especificamente a mandaçai, eu gostei do 

tema aí a gente começou a colher informações e fomos gostando e foi dessa forma, 

nós que escolhemos. 

Vocês não pensaram em fazer o TCC relacionado com as questões da sala de aula? 

Não, a gente nem pensou nisso, só agora no final pra fazer o TCC foi que a gente 

pensou em alguma coisa relacionada com meio ambiente, sustentabilidade que 

tem relação com o curso de Biologia, tem tudo a ver né, mas nada com escola... E 

os professores do PROESP não questionaram isso? Assim, eles falaram que 

devíamos fazer a nossa pesquisa na escola, com nossos alunos, mas preferimos 

algo com meio ambiente aqui na comunidade do Diogo, através do trabalho das 

abelhas que requer a preservação ambiental para elas poderem produzir mel, 

achamos bastante interessante a nossa pesquisa. 

4- O que você aprendeu com o TCC? 

Aprendi bastante, porque eu nunca tinha feito monografia, o meu grupo era muito 

bom uns ajudavam os outros e tinha colegas que já tinham experiência com as 

abelhas, então, eles nos ajudaram muito. 

5- Como foi realizado? Como foram as discussões? Como foi a orientação? 

Como foi em grupo, a gente sempre se reunia para irmos lá na comunidade do 

Diogo, fomos várias vezes lá, entrevistamos os apicultores e a parte escrita 

também a gente se reunia na casa de um colega, geralmente nos fins de semana, e 

juntávamos o que cada um produziu e debatíamos, até chegar num consenso. E a 

orientação foi boa também a professora era muito responsável, sempre nos dando 

instruções do que fazer, não tenho do que me queixar na orientação. 

6- O que é pesquisa para você? 

A pesquisa é... eu acho que  surge do interesse que se tem em entender determinada 

coisa ou tema, ou assunto que precisa buscar dados, informações para poder 

interpretar, refletir sobre essas informações e assim conhecer sobre aquele tema.  

7- Em sua opinião como foi trabalhada a pesquisa no curso? 
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Através de pesquisas direcionadas pelos professores, como forma de 

aprofundamento do que era dado, assim, sempre eles pediam pesquisas pra gente, 

né. 

8- Qual a relação da pesquisa que foi trabalhada no curso com sua prática? 

Pelo fato de estar fazendo cursos, me informando acho... que tudo isso engloba a 

pesquisa, nos estimula a pesquisar, acho que é isso. 

9- Como era essa pesquisa? 

Pesquisa de procurar conhecer, ainda mais em ciências que as coisas mudam, então, 

a gente tem que estar atento a essas coisas. 

10- Os professores estimulavam a pesquisa? Levavam revistas sobre educação? 

O curso proporcionou essas leituras? 

Estimular eles estimulavam, cobravam da gente, passava atividades para a gente 

pesquisar. 

11- Na sua prática você faz pesquisa? 

Faço... Mas o tempo da gente em sala de aula é muito grande, eu tenho 60 horas, 

quase não tenho tempo para pesquisar, mas quando tenho a necessidade vou em 

busca, no curso mesmo era preciso pesquisar. 

12- Você se considera uma professora-pesquisadora? 

Bem... eu acredito que um professor-pesquisador é aquele que  elucida as 

curiosidades de seus alunos, a partir da sua postura de sempre se atualizar e não 

pensar só em ensinar o que está nos livros e pronto, eu acho como estou sempre 

me atualizando, buscando porque eu gosto de ensinar. 

13- E o TCC vocês não pensaram em publicar? 

Não. 



188 

 

 

 

APÊNDICE E - TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA PARA PROFESSORES 

FORMADORES DO PROESP DE BIOLOGIA 

 

PROFESSOR FORMADOR 1 

1- Como foi a experiência de trabalhar com o PROESP? 

Foi interessante trabalhar com alunos provenientes de uma realidade diferente dos 

alunos da graduação “regular”. Para muitos dos professores percebia-se claramente a 

importância do curso para melhorar a sua formação e a sua atuação como docente, 

adquirindo novos conhecimentos teóricos para fundamentar melhor a sua prática e 

isso repercutir na qualidade do ensino básico, e também o esforço efetuado para 

ultrapassar as dificuldades geradas pelo longo tempo afastado dos estudos. 

Infelizmente para outros só interessava realmente o diploma. 

2- Em relação ao TCC como os alunos escolheram o tema? 

Não tenho como responder esta pergunta, pois deixei a coordenação após 2 anos 

para realizar o doutorado e me afastei das atividades na universidade. 

3- Como foi a experiência do TCC de ter sido realizado em grupo ? 

Foi muito boa, os grupos que trabalhei os alunos eram comprometidos, tinha 

algumas dificuldades relativas a pouca familiaridade com a pesquisa, mas elas 

desenvolveram o trabalho com dedicação. 

4- Os professores orientadores sinalizaram ou sugeriram o tema? 

Isso eu não sei, mas no meu caso eles que trouxeram e fomos delineando, fechando 

mais a proposta. 

5- Como ocorreu a orientação? 

Foi muito tranquilo, nos encontrávamos sempre e nos encontros eles tiravam suas 

dúvidas e dialogávamos sobre o que fosse importante para o trabalho. 

6- No geral para você os temas foram coerentes e relevantes? 

Bem, era a proposta investigativa trazida pelos alunos, como eu falei só ajustávamos 

o tema. 

7- Como foi trabalhada a pesquisa no curso? 

O curso não era voltado para pesquisa científica, mas para a prática docente na sala 

de aula, o objetivo era ampliar o conhecimento na área de estudo e melhorar o 

desempenho do professor, melhorando consequentemente o nível do ensino público. 

Portanto eles tiveram uma formação básica sobre a metodologia da pesquisa. Claro 

que os alunos que tinham um maior interesse continuaram a sua formação. 

A pesquisa abordada no curso estava voltada para a busca do conhecimento pelo 

professor-aluno nas fontes existentes, como forma de aprofundar os conteúdos a 
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serem estudados. A produção de novos conhecimentos por parte deles parece ter 

ocorrido apenas na monografia. 

8- As questões de sala de aula foram trabalhadas no decorrer do curso? 

Sim, eu sempre procurava contextualizar com a sala de aula. 

9- Para você o que é pesquisa? 

Como o próprio nome já elucida, é a busca por conhecimento através da 

perseverança. Na pesquisa científica estaremos envolvidos em recolher dados, 

interpretá-los e traduzi-los.  

10- Quais os pontos positivos e negativos que você identifica com relação à 

pesquisa no curso? 

Como disse anteriormente, trabalhar a pesquisa não foi objetivo do curso. 

11- Tem algum trabalho que você orientou no PROESP que foi publicado? 

Não, apenas orientei um trabalho. 
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 PROFESSOR FORMADOR 2 

1- Como foi a experiência de trabalhar com a terceira turma do PROESP, no curso de 

Biologia? 

Bem, está era uma turma bastante mista, alguns que não tinham nenhuma 

graduação, outros que tinham graduação em outras áreas como é o caso de 

pedagogia, letras, zootecnia, para os que eram pedagogos estavam ali porque 

queriam uma área específica para atuar. Então, você tinha perfis diferenciados dentro 

da turma do PROESP de Biologia, por isso você tinha que ter o cuidado para com 

aquele que só trabalhava com alunos das séries iniciais até aquele que já estava no 

lecionando no ensino médio e no fundamental II e que já tinham um pouco mais de 

conhecimento dos conteúdos de ciências por estar lecionando este componente 

mesmo sem ter a formação. Tinha também uma variedade na faixa etária tendo 

professores-alunos com pouco tempo de atuação e outros já bem próximo da 

aposentadoria, então, você tinha um perfil bem diferenciado nessa turma, isso exigia 

do professor uma dinâmica imensa para que pudesse na verdade conseguir chegar a 

todo esse público diversificado que você tinha, então, as dificuldades eram grandes 

principalmente para tratar de conteúdos para aqueles que muitas vezes nunca viram 

alguns conteúdos biológicos nem no seu ensino fundamental e médio, ou seja, que 

não tinha visto o básico, isso dificultava muito o trabalho do professor. Mas, o saldo 

foi positivo quando era notório o crescimento desses professores, uns mais outros 

menos, mas a gente percebia na apresentação dos trabalhos o avanço deles. Outro 

ponto importante foi que todos tinha que estar no mínimo no ensino fundamental II, 

então, aqueles professores que estavam nas séries iniciais tiveram que assumir o 

fundamental II ou ensino médio, isso foi um desafio para eles. 

 

2- Em relação ao TCC como os alunos escolheram o tema? 

A escolha do tema partiu deles, eles escolheram o que queriam trabalhar em cada 

grupo, eles discutiam e dentro do grupo entravam num consenso sobre o que 

pesquisar e a partir daí os professores foram selecionados para fazer a orientação de 

acordo com a afinidade com a temática que foi escolhida, teve alguns professores de 

fora do departamento por conta dos temas que os alunos escolheram. Inclusive eu 

enquanto coordenador alertei que eles deveriam pensar em temas voltados para 

escola, mas muitas equipes resistiram a essa ideia e como o projeto do curso previa 

que eles fizessem o TCC de acordo com os interesses subjetivos dos professores-

alunos, então, muitos temas foram sobre biologia aplicada, com características 

bacharelescas mesmo. 

 

3- Como foi a experiência do TCC de ter sido em grupo? 
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O TCC foi em grupo para uma melhor organização do trabalho, com vistas a 

construção de um trabalho conjunto, em que uma ia ajudando o outro, que 

conjuntamente fossem discutindo e construindo a pesquisa.Mas a minha experiência 

com um grupo foi mais difícil porque elas queriam fragmentar o trabalho e depois 

ficava uma colcha de retalhos, elas retaliavam o trabalho cada uma fazendo uma 

coisa pra depois juntar, quando percebi isso chamei a atenção para o fato de que 

construção do trabalho era em equipe, porque senão as ideias não casavam, mas 

sentava com elas ajudava a sistematizar o trabalho. 

4- Os professores orientadores sinalizaram ou sugeriram o tema? 

Não, foram os alunos que nos trouxeram os seus temas, quando o tema era muito 

abrangente e amplo a gente só tentava ajustar, delimitando mais fechando a proposta 

junto com eles. 

5- Como ocorreu a orientação? 

A orientação ocorreu em seis encontros presenciais que eram obrigatórios, 

estabelecidos e pagos pelo programa, fora os emails, telefonemas e contatos diversos 

entre orientadores e orientandos, mas teve orientador que passou desses seis 

encontros pela necessidade que o grupo apresentava. 

6- No geral para você os temas foram coerentes e relevantes? 

Teve alguns com a preocupação com temas de sala de aula e alguns mais específicos 

da Biologia isso dependeu da escolha de cada grupo, por mais que a gente desse 

relevo a importância das problemáticas da sala de aula, que eles aplicassem os 

conhecimentos que estavam aprendendo no PROESP eles foram soberanos na 

escolha das suas pesquisas e muitos escolheram a pesquisa aplicada na área 

biológica, mesmo tendo todo o estímulo durante todo o curso. Muitos explicaram 

que foi por curiosidade mesmo, por exemplo, uma monografia foi sobre o uso de 

plantas pela comunidade indígena já que ela morava e atuava nessa comunidade 

indígena, outra foi agricultura orgânica, outro foi sobre as verminoses que 

acometiam os alunos de uma determinada escola, então, os temas partiram dos 

interesses dos grupos dentro da vivência deles, então, foram relevantes para eles.  

7- Como foi trabalhada a pesquisa no curso? 

Como foi uma estratégia modular, na verdade assim, o que é que aconteceu alguns 

professores passaram ou fizeram algumas coisas relacionadas à pesquisa, no sentido 

de complementar o conteúdo ministrado, mas nada muito aprofundado porque na 

verdade a pesquisa precisava de um acompanhamento e como o curso era modular 

gente vindo de vários  lugares da Bahia, tinha gente de Serrinha, Uauá, Euclides da 

Cunha, então isso dificultou um pouco essa aplicação contínua da pesquisa, então, 

uma iniciação à pesquisa que a gente pode dizer que houve no curso foi o TCC. 

 

8- As questões de sala de aula foram trabalhadas no decorrer do curso?  

Os componentes curriculares e as ementas previam isso, mas se realmente os 

professores executaram em sala de aula eu não sei lhe dizer, mas isto estava previsto 
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ao longo do curso, mas assim, pelos relatos a gente acredita que a grande maioria 

realizou sim, isso voltado para as próprias atividades complementares, as oficinas 

interarticulares que eles realizavam na escola. As atividades complementares eram 

propostas de intervenção na própria escola que ele atuava relacionada com os 

componentes curriculares de cada módulo, então, a cada módulo um professor 

elaborava uma atividade para ser aplicada na escola e no módulo seguinte os 

professores-alunos já traziam o resultado dessas atividades que foram aplicadas e aí 

entregavam o registro dessa atividade realizada no período entre um módulo e 

outro, era uma espécie de relatório do que eles desenvolveram na escola e era 

chamado de RAC (Registro de Atividades Complementares). 

9- As questões de sala de aula foram trabalhadas no decorrer do curso?  

A pesquisa vai envolver uma série de fases desde o processo de construção de um 

problema, com a elaboração das hipóteses, pra seguir um método e a partir desse 

método a tomada de dados, em seguida chegar à análise dos dados para que a gente 

possa ter um resultado que será a resposta para o problema que a gente construiu. 

Então, a pesquisa é uma atividade complexa que exige dedicação, tempo e em um 

curso para professores e que já estão em sala de aula e que tem que estudar e 

trabalhar fazer pesquisa é complicado.  

10- Quais os pontos positivos e negativos que você identifica com relação à pesquisa 

no curso? 

Um ponto negativo eu acredito que o curso modular não permitiu muitos momentos 

de pesquisa, porque para fazer pesquisa é preciso justamente de ter uma 

continuidade e nesse formato do curso existiram muitas quebras, não é... o aluno só 

vem para universidade durante os  módulos, ou seja, em um módulo por mês, então 

isso acabou dificultando, né... então, a pesquisa que deve ser metódica,processual e 

contínua fica difícil nesse formato, porque você precisa refletir, pensar sobre os 

dados, analisar, tentar achar teorias, né... caminhos para responder o seu problema e 

o curso por ser modular não permite isso. Um ponto positivo é que na verdade a 

pesquisa se insere nesse curso como uma iniciação científica no TCC, então, foi uma 

iniciação à pesquisa científica, haja vista que eles nunca haviam produzido uma 

monografia, mesmo os que já tinham uma graduação. E por que foi modular? Isso já 

foi determinado pelo próprio governo, o programa tinha que atender a esses 

professores que não tinham formação, mas essa foi a forma que eles encontraram 

para conciliar o trabalho e o estudo desses professores. 

 

11- Não pensaram em publicar nenhum TCC? 

Tem alguns que conversamos com os alunos para transformar em artigo para que 
pudessem ser publicados, mas depende dos alunos, o estímulo e a orientação foram 
dados para eles. 
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ANEXO A- ESTRUTURA DO CURSO DE BIOLOGIA DO PROESP 

 
APRESENTAÇÃO  

1. JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

2. CARACTERIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO/ POLO 

3. MUNICÍPIOS ENVOLVIDOS 

4.ATOS LEGAIS 

 5. DO CURSO 

5.1- Vagas 

5.2- Clientela 

5.3-clientela Atendida 

5.4- Regime Escolar Adotado 

5.5- Perfil Profissiográfico 

6. JUSTIFICATIVA CURRICULAR  

8.RELAÇÃO DE DISCIPLINAS DO NÚCLEO CIENTÍFICO CULTURAL 

9.  RELAÇÃO DE DISCIPLINAS DO NÚCLEO DE ESTUDOS INTEGRADORES 

10. RELAÇÃO DE DISCIPLINAS OPTATIVAS  

11.NÚCLEO ARTICULADOR 

12. EMENTAS POR DISCIPLINAS 

13. NÚCLEO ARTICULADOR  

14. FLUXOGRAMA 

15. INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR 

16. RELAÇÃO TEMAS DAS MONOGRAFIAS 
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16.1. JUSTIFICATIVA DO TEMA 

17. METODOLOGIA UTILIZADA 

18. AVALIAÇÃO  

18.1. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

18.2. AVALIAÇÃO DO CURSO 

19. QUADRO DOCENTE 

19.1. PLANO DE CARREIRA 

20. CORPO DISCENTE 

21. CORPO TÉCNICO ADMIISTRATIVO 

22. BIBLIOTECA 

23. ORGANIZAÇÃO 

24. ACERVO 

25. ACERVO DOS COMPONENTES CURRICULARES DO CURSO 

26. ANEXO  
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ANEXO B- TEMAS DOS TCC E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS 

 

 

 

TEMAS 

 
 
JUSTIFICATIVA 

 

9- Lixo: Uma porta aberta para 

doenças. 

Este trabalho justifica-se na necessidade 
de entender como se dá a proliferação 
de doenças causadas pela má 
manipulação do lixo, causando doenças 
na população. Assim, ao fazermos essa 
pesquisa e divulgarmos os resultados 
estaremos propondo à população, uma 
reflexão a respeito de um dos problemas 
relacionados com as doenças contraídas 
pela quantidade de lixo depositado em 
lugares inadequados. 

 
10- Análise da produção, 

comercialização e aspectos legais no 
cultivo de hortaliças no sítio São 
José- Euclides da Cunha/BA. 

Este trabalho procura investigar como 
ocorre os processos de produção, 
transporte e comercialização de 
hortaliças na Fazenda São José, em 
Euclides da Cunha, a fim de verificar a 
adequação dos mesmos ao regulamento 
técnico para o processamento, 
armazenamento e transporte de 
produtos orgânicos. Com este projeto, 
será possível também pesquisar as 
relações estabelecidas entre os produtos 
orgânicos e os consumidores que 
compram não só o produto, mas 
também colaboram com a manutenção 
do equilíbrio ambiental do planeta. 

 

11- Fabricação de sabão a partir do óleo 

usado de fritura: Sustentabilidade e 

educação científica no Colégio 

Estadual Missão do Sahy, no 

município de Sr. do Bonfim/BA. 

Ampliarmos o conceito de Educação 

Ambiental de forma que envolva à 

nossa vida cotidiana, as nossas relações 

sociais , econômicas e afetiva. 
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12- Análise da metodologia de ensino 

de Ciências dos professores-alunos 

do curso de licenciatura em Biologia 

do PROESP, polo Sr. do 

Bonfim/BA. 

Propiciar uma reflexão sobre o processo 
ensino aprendizagem de Ciências da 
Natureza nas séries iniciais, 
considerando a necessidade de se 
estabelecer uma relação coerente entre 
teoria e prática, numa perspectiva de 
aprendizagem significativa. 

 

13- Perfil dos portadores da Hanseníase 

frente à doença no distrito de Quicé, 

Sr. do Bonfim/BA. 

Este trabalho busca investigar como 
vivem os portadores de hanseníase no 
distrito de Quicé, ajudando-os na busca 
pelo tratamento adeuqado. 

 

14- Enteroparasitas em escolares da 

escola Municipal Herculano de 

Almeida Lima- Anexo I do distrito 

de Igara/BA. 

 

Devido à preocupação das professoras-
alunas com seus educandos que vivem 
em áreas de risco, como a antiga lagoa 
do distrito de Igara que hoje se encontra 
num caos total em que a área é infectada 
com lixo e dejetos de animais até mesmo 

humano, onde esses alunos convivem 
com essa realidade, em consequência 
disso adquirem verminoses e outras 
doenças causada pela falta de 
saneamento básico e descuido do poder 
público. 

 

15- O uso das plantas medicinais pela 

comunidade indígena de Massaracá 

– Etnia Kaimbé, no município de 

Euclides da Cunha/BA. 

O trabalho terá como enfoque um 
estudo nas duas tribos citadas, 
objetivando realizar o levantamento 
etnobotânico das plantas nativas, 
visando o resgate e registro dos 
conhecimentos tradicionais  e 
posteriormente subsidiar elementos que 
possam promover estudos biológicos, 
farmacêuticos, através da realização de 
coleta, catalogação, identificação 
botânica, bem como analisar se existe 
diferença das espécies vegetais nativas 
usadas pelas duas comunidades. 

 

16- Levantamento da criação e colheita 

de mel de abelha Mandaçaia 

(Melipones sp) na região de areia 

Esse trabalho será realizado na 
comunidade de Diogo, onde já há uma 
criação artesanal de abelhas do gênero 
Mandaçaia, a qual agrega valor à renda 
familiar de algumas famílias locais com 
o objetivo de avaliar a produção e 
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município de Jaguarari/BA. produtividade do mel identificando os 
fatores que interferem ou auxiliam essa 
produção bem como as formas de 
colheita e comercialização do produto, 
elaborando diretrizes que 
instrumentalizem o aperfeiçoamento do 
cultivo das abelhas e a boa prática de 
beneficiamento do mel. 
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ANEXO C: RESUMO DAS MONOGRAFIAS DO PROESP DE BIOLOGIA 

 

1-BARBOSA, M. F; CASTRO, M. L. S; SOUZA, S. A. S. Fabricação de sabão a partir do óleo 
usado de fritura: Sustentabilidade e educação científica no Colégio Estadual Missão do 
Sahy no município de Senhor do Bonfim/BA. 2012. Universidade do Estado da Bahia. 
(Monografia de graduação). 
 
Resumo: Dos óleos vegetais produzidos no Brasil, o de soja é o mais consumido, tanto nas 
cozinhas para o preparo dos alimentos como na utilização de combustível. Após o uso na 
fritura, é comum o destino não adequado para esse óleo, sendo lançado diretamente no solo, 
em esgotos, córregos e rios, sem nenhuma preocupação ambiental. A fabricação de sabão 
através da reciclagem de óleo proveniente de fritura configura-se como uma prática 
socioambiental. Sendo assim, esta pesquisa visou produzir sabão a partir do óleo de frituras, 
como recurso para a educação científica e sustentabilidade no Colégio Estadual Missão do 
Sahy, no município de Senhor do Bonfim/BA. Para coleta de dados, foi aplicado um 
questionário com os alunos que consentiram em participar da pesquisa, realizando uma 
gincana para a coleta de óleo na comunidade e uma oficina de reciclagem para preparação de 
sabão a partir do óleo coletado. O material obtido com os questionários foi analisado quali-
quantitativamente e o óleo transformado em sabão. Os alunos foram na maioria do sexo 
masculino (64,28%) e 82,14% afirmou que os alimentos em sua residência são fritos em óleo 
vegetal. Além disso, 71,42% têm o hábito de reutilizar o óleo e a pia da cozinha e alimentação 
animal predominou como destino final. Ao serem questionados se conheciam alguma 
maneira de reciclar o óleo de fritura 82,14% afirmou que não e dois alunos desconhecem que 
jogar o óleo de fritura diretamente no meio ambiente causa danos ambientais. O 
desempenho dos alunos no momento da fabricação do sabão foi avaliado como significativo, 
obtendo um sabão de consistência firme, o qual foi distribuído tanto para os alunos 
participantes, quanto para a escola. Este estudo reforça a necessidade de envolver a 
comunidade em atividades para que a mesma chegue a sua própria compreensão quanto a 
educação científica e sustentabilidade. 
 
Palavras-chave: óleo vegetal, reciclagem, sabão, sustentabilidade. 
 
2-CASTRO, S.A. S.; CASTRO, M. V. F.; SILVA, M. C.; SILVA, M. U. P.; OLIVEIRA, M. J. B. 
Enteroparasitas em escolares da Escola Municipal Herculano Almeida Lima, Distrito de 
Igara/BA. 2012. UNEB. (Monografia de Graduação). 
 
Resumo: As parasitoses intestinais estão intimamente relacionadas com as condições de 
saneamento básico, o nível sócio econômico e cultural, grau de escolaridade, idade e os 
hábitos de higiene dos indivíduos, entre outras variáveis, afetando principalmente a 
população escolar. A alta incidência de enteroparasitas sugere a possibilidade de transmissão 
interpessoal entre crianças, contaminação ambiental ou mesmo a ocorrência de ingestão de 
alimentos e ou água contaminados. Para isso foi desenvolvido um estudo para identificar 
enteroparasitoses em escolares da Escola Municipal Herculano Almeida Lima, distrito de 
Igara em Senhor do Bonfim/BA. Foram analisadas as amostras fecais de 41 alunos obtendo-
se 73% de amostras positivas para parasitoses intestinais. Os alunos também responderam a 
um questionário onde foram investigados os hábitos de higiene e as atividades 
desenvolvidas no seu cotidiano. Tais resultados demonstram a necessidade de 
implementação das condições sanitárias na comunidade estudada, garantindo uma melhoria 
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na condição de vida de todos os moradores. Os alunos que tiveram amostras positivas foram 
encaminhados para o posto de saúde do distrito de Igara para que fossem medicados. Ações 
educativas foram desenvolvidas com a finalidade de orientar os pais  e alunos sobre os riscos 
da contaminação por parasitoses procurando evita-las a fim de garantir a saúde física e 
intelectual das crianças. 
 
Palavras-chave: enteroparasitas, escolares, hábitos de higiene. 
 
 
3-AMORIM, M. A. X.; SÁ, M.M.; OLIVEIRA, A. V. C. E. Lixo: Uma porta aberta para as 

doenças. 2012. UNEB. (Monografia de graduação). 
 
Resumo: Todo material descartado pelo homem, que para ele não serve mais, é denominado 
lixo. Ele é resultado das atividades humanas, ou seja, das atividades realizadas nos 
domicílios, nas indústrias, no comércio, hospitais e no campo. Acontece que os dejetos que 
não servem para algumas pessoas, representam a sobrevivência de outras: os catadores de 
lixo. Estes tiram do lixo alguma renda para sobreviverem, entretanto, o lixo que lhes dá sua 
sobrevivência, pode lhes transmitir muitas doenças. Este estudo monográfico objetivou 
conhecer as doenças provenientes da contaminação direta com o lixo, entender como se dá a 
proliferação de doenças causadas pela manipulação dos dejetos, nos indivíduos que tiram do 
lixo o seu sustento. O estudo foi realizado no lixão Cascalheira, em Senhor do Bonfim/BA, 
onde foram entrevistados 17 catadores que nele atuam, no período de 01 a 14 de março de 
2012, os quais responderam a um questionário pré-estruturado. Tomou-se conhecimento de 
que alguns deles já contraíram as doenças típicas da manipulação do lixo. Dentre os 
entrevistados poucos usam equipamentos de proteção ficando expostos a todo tipo de riscos. 
Desta forma, torna-se necessário conhecer as doenças para que se possa sensibilizar a 
população sobre o mal causado por elas. Portanto, espera-se através da divulgação dos 
resultados obtidos, que este estudo possa contribuir para conscientizar a toda população 
acerca dos malefícios do lixo jogado a céu aberto. 
 
Palavras- chave: lixo, contaminação, doenças, catadores de lixo. 
 
 
4-SILVA, A. M. S.; SOUZA, T. M. Análise da metodologia do ensino de ciências dos 
professores-alunos do curso de licenciatura em Biologia do Programa de Formação de 
Professores do Estado (PROESP), Polo Senhor do Bonfim/BA. UNEB. (Monografia de 
Graduação), 2012. 
 
 
Resumo: A formação inicial e continuada, assim como o contexto sócio-econômico-político- 
cultural influencia na prática pedagógica do professor. Deste modo, a metodologia 
empregada nessa prática tanto pode aproximar quanto distanciar de uma aprendizagem 
significativa. Sendo assim, este estudo visou analisar as estratégias metodológicas utilizadas 
nas aulas de ciências do Ensino Fundamental II, aplicadas pelos professores-alunos do curso 
de licenciatura em Biologia, promovido pelo Programa de Formação de Professores do 
Estado (PROESP), 3a etapa. Para a coleta de dados, foi aplicado um questionário com os 
professores-alunos que consentiram em participar da pesquisa, sendo o material obtido 
analisado quali-quantitativamente. Os professores-alunos foram na maioria do sexo feminino 
(86,96¢), 73, 92% afirmou que está concluindo a primeira graduação e que predomina em sua 
prática pedagógica metodologia baseada na aula expositiva. Além disso, 73,91% dos 
professores-alunos às vezes sentem dificuldades em contextualizar os conteúdos de ciências, 
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assim como dificuldades em encontrar material didático. Entretanto, sobre a busca de 
inovações na prática pedagógica, 53,53% respondeu que esta busca é muito frequente, 
34,78% diz utilizar com muita frequência recursos didáticos alternativos tais como recursos 
naturais, sucatas, etc. Sendo que 60,88% concorda que a formação continuada favorece a 
prática pedagógica. Através desse estudo pode-se perceber que ainda existem dificuldades 
para ministrar aulas de ciências no Ensino Fundamental II, necessitando, portanto, de 
incentivo para o desenvolvimento de ações pedagógicas que valorizem a interligação entre 
teoria e prática, bem como a importância do dinamismo e criatividade para se obter uma 
aprendizagem significativa e adequada ao contexto social vigente. 
 
Palavras-chave: Metodologia, aprendizagem significativa, prática reflexiva. 
 
5-BRITO, A. G; OLIVEIRA, C. L. F.; SOUZA, I. M. L. Análise da produção, comercialização e 

aspectos legais no cultivo de hortaliças no sítio São José, Euclides da Cunha/BA. 2012. 
UNEB. (Monografia de Graduação). 
 
Resumo: O sistema de produção orgânica apresenta uma diferenciação em relação ao sistema 
convencional quanto as suas qualidades físicas, principalmente, em virtude da ausência de 
agrotóxicos e adubos químicos, fatores diretamente relacionados com a forma como estes 
produtos foram produzidos e que interferem na saúde humana. Difundindo este novo 
sistema e visto que é crescente a procura na região de Euclides da Cunha, o presente trabalho 
teve como objetivo investigar a produção, o manuseio, o consumo e a aceitação de produtos 
orgânicos do Sítio São José, partindo de observação e levantamento das espécies cultivadas, 
análises de macro e micronutrientes realizadas em laboratório a partir de três amostras 
compostas, questionários realizados com o produtor e com vinte e seis consumidores. Os 
resultados mostram que há acúmulo de macronutrientes os quais aumentam o pH do solo, 
porém não se observam efeitos negativos para a produção; pôde-se constatar, também, que 
os micronutrientes encontrados na área de investigação estão abaixo do limite de referência 
de qualidade (VRQ), de forma que não compromete a toxidade do solo e não afetam a 
produção de hortaliças ou seus consumidores. Quanto ao perfil dos consumidores, observa-
se que a representatividade é maior do sexo feminino, entre 50 e 60 anos e possuem o ensino 
médio completo. Pra 66,66% destes consumidores as principais razões que motivam a 
compra destes produtos é a ausência de produtos químicos danosos ao homem e seus 
possíveis benefícios de prevenção e cura de doenças. A partir da discussão dos resultados, 
verifica-se que a produção do Sítio São José ainda apresenta inadequações às leis de orgânico 
vigente, em relação à origem das sementes e mudas, registro de manejo, análise de resíduos 
tóxicos no leite e nos excrementos, análise periódica do solo, adequação do local de 
armazenamento dos insumos, boas práticas de manuseio, processamento e comercialização e 
realização de cadastro junto a uma organização de controle social. Porém, em relação ao 
sistema convencional, a produção apresenta vantagens por não serem contaminantes tóxicos. 
 
Palavras-chave: alternativa, contaminantes, consumo, insumos, legislação, produção. 
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6-DUARTE, D. F.; SANTOS, J. T, SILVA, M.A.L.; CONCEIÇÃO, M.S.O. Levantamento da 
criação e colheita de mel da abelha Mandaçaia (Melipones sp) na região de Areia, 

município de Jaguarari/BA. 2012. UNEB.(Monografia de Graduação). 
 
Resumo: Este trabalho mostra a importância da meliponicultura como elemento de 
preservação ambiental e produção de mel na cidade de Jaguarari/BA, contribuindo na 
sistematização dos dados: conhecendo, avaliando e divulgando técnicas adequadas para um 
bom manejo.O objetivo geral desse trabalho foi efetuar o levantamento artesanal da criação e 
coleta de mel na região da Areia de Jaguarari/BA, visando tabular a produção regional com 
a finalidade de implementar melhorias na produção e rentabilidade do mel. O trabalho foi 
realizado no período de outubro de 2011 a março de 2012. Os dados foram coletados a partir 
da aplicação de um questionário semi-estruturado e de observação direta no campo. 
Observou-se que a maioria dos criadores não pratica a meliponicultura como renda principal 
e a sua dedicação a essa atividade não ocorre em tempo integral. O manejo adotado não é tão 
eficiente para proporcionar bons índices de produtividade, identificado na ausência de 
padronização das caixas e manuseio na rotina  dos ,meliponários. Concluiu-se que a abelha 
mandaçaia é a espécie mais cultivada na região em virtude do fácil manejo e boa produção 
de mel. 
 
Palavras-chave: meliponicultura, mandaçaia, manejo e produtividade. 
 
 
7-ARAÚJO, M. G. S.; MACÊDO, M. E.; MOURA, M. C. L.; OLIVEIRA, L.A.; PEREIRA, R. C. 
D. V. O uso das plantas medicinais pela comunidade indígena de Massaracá – Etnia 

Kaimbé, no município de Euclides da Cunha, Bahia. 2012. UNEB. (Monografia de 
Graduação). 
 

Resumo : O presente estudo foi realizado na reserva indígena de Massacará, localizada no 
município de Euclides da Cunha, no estado da Bahia, e enfocou o uso de palntas medicinais 
pelos índios Kaimbé, com objetivo de contribuir com os estudos etnobotânicos através do 
levantamento das espécies vegetais como fitoterápicas por esta aldeia indígena, identificando 
as várias formas de utilização das plantas medicinais. Para tanto, foram feitas visitas à 
comunidade para se estabelecer uma conquista e confiança através de conversas informais 
com as lideranças indígenas. Em seguida, foi obtida a autorização junto à Fundação Nacional 
do Índio (FUNAI) e ao comitê de Ética da instituição. Após a autorização, os trabalhos 
prosseguiram com a seleção intencional de informantes, usando a técnica de “ bola de neve”, 
a partir da qual um especialista conhecedor do assunto indicou outro, que foram 
entrevistados através de questionários semi-estruturados. Foram entrevistados 18 
especialistas, com idade entre 40 e 89 anos, sendo 10 do sexo feminino e 8 do sexo masculino. 
As plantas citadas pelos informantes foram coletadas na sua maioria, por meio de turnê 
guiada, obtendo-se pelo menos três exemplares de cada espécime. No laboratório de 
Botânica da Universidade do Estado da Bahia, campus VII, o material foi processado para 
herborização, e identificado por meio de bibliografias especificas ou enviado a especialistas 
para identificação. Os informantes citaram 108 plantas de uso medicinal, sendo identificadas 
88 espécies pertencentes a trinta e oito famílias botânicas, na maioria ervas.75,7% das 
espécies são extraídas da mata e 24,3% cultivadas em quintais. As famílias mais 
representativas foram as leguminosas(15 espécies), Lamiaceae (9 espécies),  Solanaceae 
(7 espécies), Anacardiaceae ( 6 espécies), Euphorbiaceae ( 4 espécies) e Myrtaceae ( 3 
espécies). Das 72 diferentes indicações terapêuticas, 24,2% das espécies foi indicada para o 



202 

 

tratamento de doenças relacionadas ao sistema respiratório, 19,9% para o tratamento de 
doenças do sistema geniturinário e 12,4% para tratar doenças do sistema digestório. As 
partes mais utilizadas foram as folhas (44,4%), seguido das raízes (16,8%) e casca (15,7%), 
sendo a principal forma de uso o chá (51,9%). A partir da realização desse trabalho foi 
possível listar as plantas medicinais usadas no tratamento de diversas enfermidades e 
confirmar a crença da comunidade indígena no poder curativo das mesmas, ressaltando 
assim, a importância de se preservar esse tipo de conhecimento. 

Palavras-chave: Etnobotânica, palntas medicinais, fitoterápicos, cultura indígena. 

 

8-SANTANA, I. M. J. SANTOS, V. A; SILVA, D.M; SOUZA, R. S. Perfil dos portadores de 

hanseníase frente à doença no distrito de Quicé, Senhor do Bonfim/BA. 2012. UNEB. 
(Monografia de Graduação). 

Resumo: A hanseníase é uma doença infecciosa, contagiosa, cuja causa é a contaminação 
pelo bacilo Mycobacterium leprae. A transmissão se dá através da eliminação destes bacilos 
através do aparelho respiratório superior. A evolução da doença depende de características 
do sistema imune do infectado e apresenta múltiplas manifestações clinicas principalmente 
lesões que alteram o aspecto da pele. Estas manifestações, em muitos casos, interferem na 
imagem corporal, na auto-estima, nos aspectos emocionais e psicológicos do portador. 
Diante deste contexto, o objetivo deste estudo foi conhecer algumas características do perfil 
de portadores e ex-portadores da hanseníase. Para isto foi realizada uma pesquisa quanti-
qualitativa através de entrevista semi-estruturada no distrito de Quicé/BA, onde há um 
graqnde número de casos de hanseníase, segundo dados do posto médico local. Dos 65 
pacientes inscritos atualmente no programa de combate a hanseníase do posto do Quicé, 22 
participaram da pesquisa. Observou-se que a maioria dos indivíduos tinham pouca 
informação sobre a doença, entretanto disseram ter sofrido discriminação quando as 
alterações físicas eram visíveis, o que levou ao isolamento e depressão. Verificou-se a 
necessidade de informação e conhecimento sobre a hanseníase, evitando o aumento do 
contágio na comunidade, bem como de humanização não apenas por parte dos profissionais 
de saúde, mas da sociedade como um todo, na tentativa de minimizar os danos provocados 
por esta doença. 

Palavras-chave: Hanseníase, Mycobacterium leprae. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


