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RESUMO 

Para uma boa formação, principalmente, quando tratamos da formação inicial de 

professores de Ciências e Biologia, é necessário levar em consideração que na 

universidade existem diversos espaços formativos, com enfoque para os grupos de 

pesquisa, que possibilitam a vivência e novas experiências, promovendo uma formação 

acadêmica, profissional e pessoal por meio da pesquisa, além da sala de aula. Os 

objetivos desta pesquisa foram: levantar informações e contextualizar os grupos de 

pesquisas existentes na UESB (campus de Jequié), ligados ao Departamento de Ciências 

Biológicas e seu campo de atuação; verificar quais as atividades extracurriculares que os 

licenciandos participam e quais os fatores da sua participação; compreender as razões 

para a participação ou não dos licenciandos em grupos de pesquisas; e, analisar o papel, 

contribuições e limites dos grupos de pesquisas na formação acadêmica, profissional e 

pessoal do futuro licenciado em Ciências Biológicas. Para tanto, foi realizado um estado 

da arte (EA) de trabalhos que discutem os grupos de pesquisa (GP) nas bases de dados 

de Teses e Dissertações e Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) e adotou-se referenciais teóricos que discutem a dinâmica 

grupal e investigam a formação de professores em uma concepção crítica. A pesquisa 

possui uma abordagem quanti-qualitativa (LUDKE;ANDRÉ, 2012), sendo as técnicas 

de coleta de dados a busca parametrizada no site do Conselho Nacional  de 

Desenvolvimento  Científico e Tecnológico (CNPq); questionários-diagnósticos com 95 

licenciandos do curso de Ciências Biológicas; entrevistas semiestruturada com sete 

professores-líderes e com oito licenciandos participantes dos grupos de pesquisa 

presente na UESB campus de Jequié. Os dados foram analisados utilizando o processo 

da Análise Textual Discursiva (ATD) proposta por Moraes e Galiazzi (2011). Com a 

análise dos resultados evidenciamos que a participação dos licenciandos do curso de 

licenciatura em Ciências Biológicas durante a graduação, em um grupo de pesquisa, 

favorece a formação do licenciando, proporcionando uma formação acadêmica e 

profissional mais autônoma, visão de uma Biologia e da universidade mais ampla em 

seus diferentes contextos, contatos com referenciais que lhe permitem o 

desenvolvimento de conhecimentos da área. 

Palavras-chaves: Formação docente; Atividades Extracurriculares; Formação do 

pesquisador; Formação do professor de Ciências. 
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ABSTRACT 

For a good education, especially when it comes to the initial training of science and 

biology teachers, it is necessary to take into consideration that in the university there are 

several education spaces, focusing on research groups, which enable new experiential 

experiences, promoting an academic, professional and personal education through 

research, besides the classroom. The objectives of this research were: to collect 

information and contextualize the existing research groups at UESB (Jequié’s Campus), 

related to the Department of Biological Sciences and its field of activity; verify which 

extracurricular activities the undergraduates participate in and the factors of their 

participation; understand the reasons for the participation or not of graduates in research 

groups; and, to analyze the role, contributions and limits of the research groups in the 

academic, professional and personal education of the future graduate in Biological 

Sciences. For this, a “state of art” (from portuguese: “estado da arte”) of works that 

discuss the research groups (RG) in the Thesis and Dissertations and Periodicals 

database of the Higher Education Personnel Improvement Coordination (CAPES – 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) and adopted 

theoretical references that discuss the group dynamics and investigate the education of 

teachers in a critical conception. The research has a quantitative and qualitative 

approach (LUDKE; ANDRÉ, 2012), and the data collection techniques are the 

parameterized search on the site of the National Council for Scientific and 

Technological Development (CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento  

Científico e Tecnológico); diagnostic questionnaires with 95 undergraduate students of 

the Biological Sciences course; Semi-structured interviews with seven teachers and 

eight graduates of the research groups present at the UESB campus of Jequié. Data were 

analyzed using the process of Discursive Textual Analysis (ATD – Análise Textual 

Discursiva) proposed by Moraes and Galiazzi (2011). With analysis of the results, we 

show that the participation of undergraduate students in Biological Sciences in a 

research group, supports a more autonomous academic and professional formation, 

vision of a Biology and the broader university in their different contexts, contacts with 

references that allow them to develop knowledge of the area. 

Keywords: Teacher education; Extracurricular activities; Education of the researcher; 

Teacher Education of Sciences. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 Meu percurso formativo, que me permitiu criar consciência do que eu queria 

para a minha vida profissional, iniciou-se no ano de 2011, quando ingressei no curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB), após ter desistido de cursar Bacharelado em Química, no qual permaneci por 

quatro semestres, na mesma instituição.  

Ao sair do Ensino Médio, gostava muito da área de Bioquímica, mas como não 

podia fazer uma graduação em outra cidade, devido às condições financeiras, optei pelo 

curso de Química e como não me imaginava, até então, atuando como professora optei 

pelo Bacharelado. Não me adaptei ao curso, à metodologia utilizada pelos professores, à 

falta de conhecimento base para compreender os assuntos complexos da Química, Física 

e Matemática, que eram exigidos nas disciplinas, e após me “arrastar” pelo curso, tomei 

a coragem de trancar e tentar outro vestibular, desta vez para Biologia.  

Logo que entrei, fui buscando oportunidades de me envolver no curso e na 

Biologia, já que eu era egressa de outro curso e não queria perder tempo, queria buscar 

tudo o que essa nova oportunidade poderia me oferecer. Já no segundo semestre, entrei 

em um grupo de pesquisa (GP) na área de Biologia da Conservação (GP-BICO). 

Inicialmente como voluntária, em seguida, como bolsista do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e, posteriormente, da Fundação 

Boticário. O grupo realizava reuniões semanais, nas quais eram discutidos artigos atuais 

na área de Biologia, Ecologia e Genética com enfoque para a conservação. 

Muitos participantes desenvolviam algum projeto de pesquisa, seja na Iniciação 

Científica, caso em que eu me incluía, ou para a realização de Trabalhos de Conclusão 

de Curso (TCC) ou de projetos de mestrado. Assim, além da leitura e discussão dos 

artigos, fazíamos também viagens de campo, para coletar dados das espécies ameaçadas 

de extinção de aves (Cracídeos) e primatas que ocorrem no sul e extremo sul da Bahia. 

Ao longo do tempo, começamos a fazer a coleta de dados sozinhos e desenvolvendo o 

projeto com o nosso amadurecimento dentro do grupo e com as discussões ocorridas, 

que nos permitia delinear como deveria prosseguir o projeto, mas sempre com a 

orientação da professora-líder e orientadora.  

Em dois anos de participação no grupo, pude perceber um crescimento pessoal e 

profissional, além de uma identidade com a Biologia, um envolvimento com o curso 
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que não imaginava ter. Tive a oportunidade de apresentar trabalhos em congressos e 

eventos da área, nacionais e internacionais (SOUZA et al., 2013; ROCHA et al., 2014; 

BERNARDO et al., 2015); de apresentar resultados de pesquisas em eventos dentro da 

própria universidade (SOUZA; BERNARDO, 2013; SOUZA et al., 2013), o que 

permitiu a divulgação e discussão do que ocorria no nosso grupo.  

Infelizmente, no mês de setembro de 2013, precisei trancar o curso, por motivos 

familiares. No entanto, retornando ao curso no início de 2014, já em outro semestre, 

resolvi permanecer no grupo, porém sem desenvolver nenhum projeto. Regressei focada 

em cursar as disciplinas em que eu estava atrasada, momento em que comecei a cursar 

mais disciplinas da área de Educação e a ter mais contato com os professores e as 

pesquisas nessa área. 

No início de 2015, eu entrei para outro GP, o Grupo de Estudos e Pesquisa em 

Formação e Atuação de Professores de Ciências (GP-FACI), no qual se discutia a 

Teoria Crítica da Escola de Frankfurt na formação de professores. Minha entrada nesse 

grupo se deu pelo convite da minha atual orientadora, para dar continuidade em um 

projeto como bolsista da Iniciação Científica do CNPq, sendo este intitulado “Formação 

de Professores de Ciências na Bahia: Políticas Públicas e Histórias de Vida”; uma 

temática totalmente nova para mim e que me aproximou da licenciatura e das 

problemáticas na formação de professores. 

A partir dessas experiências nos GP, no momento da produção da pesquisa para 

o meu TCC, me atentei em investigar as contribuições e os limites que a participação 

em GP proporcionava para a formação dos licenciandos, que assim como eu, cursavam 

Ciências Biológicas. Nesse trabalho de pesquisa, pude me reconhecer em meus colegas, 

e dividir com eles as angústias, frustações, alegrias, experiências e aprendizados, que 

tanto o curso como a participação nos grupos nos proporcionava. Nesse contato e 

discussão com os colegas do curso e do GP, por meio dos referenciais adotados, fui 

reconhecendo o papel da licenciatura, das ciências, dos grupos, da nossa universidade, 

do nosso curso, para a formação enquanto professora, bióloga e pessoa. 

Nesse mesmo período, comecei a estagiar de forma remunerada, pelo Centro de 

Integração Empresa-Escola (CIEE) em um colégio estadual, atuando com as turmas de 

6º e 7º ano, o que me proporcionou outras aprendizagens e experiências, além daquelas 

adquiridas pelo estágio obrigatório do curso. São diferentes realidades e contextos, 

outras leituras de mundo que precisamos ter em um curto espaço de tempo e que são 

cruciais para nossa formação, principalmente enquanto professora. 
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Essas realidades foram se entrelaçando: pesquisadora, professora, estudante, da 

menina em transformação em mulher, e, nesse percurso, tudo me direcionou, após a 

formatura, a almejar o ingresso no curso de Mestrado em Educação Científica e 

Formação de Professores, e como tema para a pesquisa, continuar a investigar a 

temática dos GP, já que o meu TCC abriu um leque de possibilidades e diversos 

questionamentos.  

Todas essas experiências e discussões que ocorreram nos grupos me 

possibilitaram abrir outros horizontes para a minha formação. Eu comecei a criticar a 

minha trajetória, o meu papel como licencianda, o meu currículo, o meu curso como um 

todo. E, em pouco tempo, pude perceber os frutos de algumas discussões na minha 

prática. A minha vivência no curso de licenciatura em Ciências Biológicas com os 

professores, as disciplinas da graduação e da pós-graduação me permitiram desenvolver 

essa pesquisa de maneira rica, ampla, cujo intuito consiste em colaborar com a melhora, 

a curto e longo prazo, do curso de Ciências Biológicas quanto às relações dos grupos, 

bem como discutir a sua importância para a formação dos licenciandos, do mesmo 

modo para a universidade e para os programas de pós-graduação no desenvolvimento, 

ampliação e divulgação das pesquisas. 

As experiências na pós-graduação foram diversas e muito ricas, com as 

disciplinas e as discussões em sala de aula, com os professores e os colegas, que me 

trouxeram os conhecimentos e os referenciais para que eu entendesse a área da pesquisa 

em Educação, e de todas as questões relacionadas à formação de professores. Na 

representação discente junto ao colegiado do mestrado, como vice-presidente, pude 

compreender os preâmbulos a que estão submetidos os programas de pós-graduação não 

somente em âmbito local, mas também nacional. Nesse período ajudei na organização 

do VII Colóquio do Programa de Pós-graduação em Educação Científica e Formação de 

Professores cujo tema foi “A pós-graduação e a pesquisa em tempos de incerteza”, no 

intuito de abrirmos espaço para discussão junto à comunidade científica sobre as 

questões que são abordadas nos colegiados e que afetam desde os coordenadores dos 

programas, até professores, estudantes e os futuros mestrandos. 

Outra experiência que tive na pós-graduação foi a participação em uma missão 

de estudos junto ao Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (PROCAD), parceria 

entre a UESB e a Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho campus de Bauru 

(UNESP/Bauru); em que pude conhecer a universidade, sua estrutura, a dinâmica das 

aulas e do curso de Ciências Biológicas, participar de reuniões e de discussões 
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juntamente à professora doutora Ana Caldeira; acompanhar as aulas, conhecer novos 

referenciais de estudos, novas metodologias, coleta de dados, além de fazer a seleção 

para o Programa de Pós-graduação de Educação para as Ciências, sendo aprovada na 

primeira fase. 

Agora, findado esse percurso riquíssimo e na expectativa para início do próximo 

no curso de doutorado do Programa de Pós-graduação Interunidades no Ensino de 

Ciências da Universidade de São Paulo (PIEC-USP), no qual pretendo dar continuidade 

às questões que envolvem os grupos de pesquisa, que infelizmente não foi possível 

discutir nessa dissertação de mestrado, mas que nos possibilitaram enxergar as 

potencialidades desse espaço para diversos caminhos de pesquisa. 
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INTRODUÇÃO 

Os cursos de licenciatura formam professores no presente, para um público do 

futuro, com uma didática/currículo do passado. Para tanto, esses professores precisam 

buscar alternativas para problemáticas que vão além das salas de aulas. Nos escritos de 

Carr e Kemmis (1988, p. 15), há mais de 30 anos podemos perceber ainda a atualidade 

da problemática levantada pelos autores, em que “a educação precisa enfrentar os 

desafios dos estudantes alienados, a desmoralização dos professores e currículos 

prescritos e pouco motivadores”. Desta maneira, a formação do licenciando precisa ser 

acompanhada de experiências que venham a favorecer uma formação inicial 

emancipatória diante dos desafios que eles irão enfrentar na sua prática. Para Justina 

(2011) um curso de Ciências Biológicas, que visa à formação de professores, deve 

propiciar rupturas de paradigmas vigentes e do status quo, contribuindo para a uma 

perspectiva interdisciplinar, por meio do currículo. 

A perspectiva de formação crítica, em que está centrada nossa pesquisa, 

possibilita inserir o licenciando em uma visão problematizadora e dialética de educação, 

em movimento, como sujeito ativo, autônomo e reflexivo, capaz de desenvolver 

conhecimentos por meio de sua prática como docente consciente de suas limitações e 

necessidades observadas no decorrer do seu processo formativo. Um profissional capaz 

de pensar sua formação, de discutir o currículo, de tomar decisões em relação a 

problemáticas educacionais. A pesquisa na perspectiva crítica é apresentada como uma 

maneira de superar a concepção técnica, na qual os professores em formação inicial são 

submetidos, o que por vezes retroalimenta a separação entre a teoria e a prática. Assim, 

a pesquisa seria um meio de promover a aproximação e a identidade com a profissão 

docente (CARR; KEMMIS, 1986; FREIRE, 1996). 

Nossa investigação tem como foco principal os grupos de pesquisa (GP) como 

um espaço extracurricular de formação, porém ao longo de nossa pesquisa discutimos 

outros diversos espaços que compõem a universidade, a exemplo dos estágios 

obrigatórios ou não obrigatórios, dos Centros Acadêmicos, e dos programas 

institucionais de bolsas, sejam eles de iniciação à pesquisa ou à docência, os quais vão 

além do currículo e são fundamentais para a construção do profissional em vários 

contextos. Assim, é importante que os estudantes universitários, reconheçam a pesquisa 

como um campo de descobertas, de trocas e criação de conhecimentos, formação e 

emancipação (SOUZA, 2015). 
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Os GP são espaços produtores de conhecimento que podem contribuir para a 

formação acadêmica nas universidades, proporcionando aos estudantes, desde os 

primeiros semestres, desenvolvimento de hábitos, formas de agir e o contato com a 

pesquisa científica em diversas áreas do conhecimento.  

No site do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), instituição que reúne e regulamenta os GP no Brasil, em que os GP são 

definidos como a entidade básica atribuída por um grupo de pesquisadores e estudantes 

que se organizam para o planejamento e acompanhamento de atividades de pesquisa em 

uma área do conhecimento (BRASIL, 2018). 

Marafon (2008) atesta que a institucionalização dos GP, por meio do CNPq, 

possibilitou a ampliação e atualização dos grupos e sua consolidação na pesquisa no 

país, e complementa dizendo que “esses grupos são responsáveis por grande parte das 

investigações realizadas na atualidade e pela formação de inúmeros pesquisadores” (p. 

286). 

Alguns trabalhos
1
 relatam a importância dos grupos de pesquisas nas 

universidades e investigam as suas contribuições para a formação do graduando e futuro 

profissional. Nosso enfoque é a contribuição desse espaço para a formação inicial de 

licenciandos, visto que ainda é incipiente a produção de pesquisas que destacam essa 

problemática, conforme notar-se-á na revisão de literatura apresentada mais adiante. 

Souza (2008) investigou a participação de licenciandos de Pedagogia e 

Educação Especial da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) com o intuito de 

compreender as concepções de pesquisa construídas no decorrer da vida acadêmica dos 

participantes de GP e de atividades extracurriculares. De acordo com o autor, a inserção 

desses alunos nesses espaços/atividades possibilita a formação do pesquisador e de um 

profissional mais consciente das realidades da profissão. Ele verificou ainda que os 

estudantes que participaram da pesquisa almejavam qualificações para disputar 

melhores condições de trabalho e/ou ingressar em um curso de pós-graduação. 

Justina (2011) criou um GP específico que trata da Epistemologia, História e o 

Ensino de Biologia, para alunos da graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas. 

Seus resultados demonstram que as reflexões ocorridas no interior do grupo contribuem 

para a construção de uma visão epistemológica consistente sobre a Biologia em seus 

                                                           
1
 Foi realizada uma pesquisa de Estado da Arte (EA) nos bancos de dados do Periódico e Base de Dados 

de Teses e Dissertações da CAPES, a qual foram encontrados 52 trabalhos (27 artigos, 17 dissertações e 

nove teses), que são analisados no Capítulo 1 da presente dissertação. 
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diferentes contextos, por parte dos alunos e pesquisadores, além da criação de uma 

identidade com a área e crescimento pessoal e profissional. 

Queiroz (2016) investigou quais aprendizagens estão relacionadas à participação 

de licenciandos de Matemática em um GP que discute o Ensino de Matemática. No 

referido estudo, as contribuições apontadas pelos licenciandos perpassam desde 

questões acadêmicas, como melhora da escrita científica e apresentação de trabalhos em 

eventos provenientes de projetos da Iniciação Científica, socialização das pesquisas 

entre os participantes e a possibilidade de ter voz ativa em uma relação horizontal com 

todos os participantes; até questões pessoais, a exemplo da autoformação em um 

processo dinâmico e contínuo com o outro, de se projetar para o futuro como 

pesquisador e profissional da educação. 

Possebon (2015) fez uma autobiografia de seu processo formativo no curso de 

licenciatura em Pedagogia na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), e analisou 

durante o seu percurso, como a sua participação em um GP e ser bolsista da Iniciação 

Científica (IC) na área educacional lhe permitiu conhecer realmente do que o seu curso 

se tratava e quais eram as oportunidades oferecidas, além de ampliar sua visão sobre a 

formação e descobrir a “verdadeira vida acadêmica”. 

Monte (2017) investigou o papel formativo dos GP do Ceará em Educação 

Física e como a participação dos licenciandos favorecia uma formação diferenciada 

nesses espaços, propiciando aos alunos envolvidos uma visão mais ampliada do 

universo acadêmico e um direcionamento das áreas e oportunidades que a profissão e a 

área oferecem, podendo até deslumbrar uma formação profissional contínua, por meio 

da pós-graduação.  

Com os resultados obtidos no TCC intitulado “Limites e Contribuições dos 

Grupos de pesquisa para a formação acadêmica e profissional dos licenciandos em 

Ciências Biológicas no campus de Jequié” (SOUZA, 2015; SOUZA; CHAPANI, 2019) 

foi possível iniciar uma discussão sobre o papel dos grupos em relação à formação 

acadêmica, científica, técnica-profissional e formativas. Porém, surgiram algumas 

lacunas/questionamentos, que pretendemos analisar de acordo com os nossos 

referenciais e com os atores de nossa pesquisa; como por exemplo: levantar informações 

sobre a escolha dos alunos pelo curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; entender 

como se dá a inserção dos alunos nos grupos de pesquisa e como os professores-líderes 

entendem o grupo; entender e discutir as relações interpessoais que são estabelecidas 

dentro dos GP; quais as atividades desenvolvidas pelos licenciandos e como elas podem 
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auxiliar na formação enquanto acadêmico, profissional e pessoal; entender os motivos 

da não participação de licenciandos em GP e de maneira geral em atividades 

extracurriculares.  

Assim, chegou-se à seguinte questão de pesquisa: Quais as implicações da 

participação dos licenciandos em Ciências Biológicas da UESB em GP para sua 

formação acadêmica, profissional e pessoal? Tendo como objetivos da pesquisa: 

 

Objetivo Geral: Analisar as implicações da participação de licenciandos em Ciências 

Biológicas em grupos de pesquisas para sua formação acadêmica, profissional e pessoal. 

Objetivos Específicos: 

- Levantar informações e contextualizar os grupos de pesquisas existentes na UESB 

(campus de Jequié), ligados ao Departamento de Ciências Biológicas e seu campo de 

atuação; 

- Verificar quais as atividades extracurriculares que os licenciandos participam e quais 

os fatores da sua participação; 

- Compreender as razões para participação ou não participação dos licenciandos em 

grupos de pesquisas;  

- Analisar o papel, contribuições e limites dos grupos de pesquisas na formação 

acadêmica, profissional e pessoal do futuro licenciado em Ciências Biológicas. 

Com essa pesquisa, buscou-se entender como os GP contribuem para a vida 

acadêmica, profissional e pessoal dos licenciandos. Desse modo, o nosso objeto de 

estudo pode proporcionar a ampliação da discussão sobre os grupos de pesquisa, e em 

uma escala mais ampla, dos espaços extracurriculares na formação de professores, além 

de compreender o que o estudante de licenciatura em Ciências Biológicas vivencia 

dentro curso, quais seus anseios e limitações para a formação enquanto futuro professor 

de Ciências e Biologia. 

Adotamos como referencial teórico autores da Psicologia Social, que investigam 

e discutem os diferentes movimentos grupais recorrentes na sociedade, a exemplo de 

Pichon-Rivière (2005), dentre outros que investigam essa temática, a partir de uma 

busca sistemática de trabalhos defendidos no Brasil; e, autores que discutem a formação 

de professores numa perspectiva crítica de educação, em um exercício para 
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compreender como essas teorias podem nos auxiliar a entender a participação dos 

licenciandos, futuros professores, nos GP. 

Para tanto, essa dissertação está organizada da seguinte forma:  

- Apresentação e Introdução, nas quais foram apresentados a pesquisadora, o tema, os 

motivos para a investigação, o problema e os objetivos da pesquisa;  

- Capítulo 1: Os grupos de pesquisa no Brasil, em que é contextualizado e 

apresentado o CNPq, o cadastro, a institucionalização, toda a reunião de dados que 

existem no país sobre os grupos de pesquisa e, num segundo momento, foi realizado um 

estudo da arte de artigos, dissertações e teses sobre a temática de GP;  

- Capítulo 2: Referencial Teórico, em que são apresentados os autores utilizados para 

discutir a dinâmica grupal e a Formação de Professores de maneira crítica; 

- Capítulo 3: Percursos Metodológicos, em que serão apresentados o tipo de pesquisa 

de acordo com nosso referencial e os instrumentos de coleta de dados, bem como o 

corpus que serviu para a Análise Textual Discursiva;  

- Capítulo 4: A trajetória acadêmica dos licenciandos em Ciências Biológicas na 

UESB, onde serão caracterizados nossos sujeitos da pesquisa, as atividades 

extracurriculares (com o enfoque direcionado aos grupos de pesquisa em que eles 

participam por meio da análise dos questionários-diagnóstico), além da análise do 

fluxograma do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e do Projeto Político do 

Curso (PPC); 

- Capítulo 5: A formação no espaço grupal: o que dizem os professores-líderes e os 

licenciandos, caracterização dos professores-líderes dos grupos de pesquisas existentes 

na UESB e dos licenciandos; análise das entrevistas acerca da visão destes sobre a 

formação no espaço grupal: como enxergam a participação nos GP para o processo 

formativo, tanto acadêmico, profissional e pessoal.  

E, por fim, as Considerações Finais, Referências, Apêndices e os Anexos. 
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Capítulo 1 

Os Grupos de Pesquisa no Brasil 

1.1. O Diretório Geral de Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (DGP/CNPq) 

A concepção brasileira de universidade está alicerçada em influências diversas. 

Fomos influenciados por tradições européias, americanas e alemãs (BRITO; CUNHA, 

2009; CAMPOS, 2012). Cada momento histórico brasileiro é reflexo de uma tradição 

estrangeira: as tradições francesa e norte-americana foram responsáveis pela busca da 

profissionalização e de carreiras liberais, em um momento em que o Brasil necessitava 

de mão de obra qualificada. Já a tradição alemã é responsável por aliarmos ensino e 

pesquisa, e de pensar a universidade como integrante do país, portanto com aval para 

discutir as questões políticas, econômicas e sociais (BRITO; CUNHA, 2009). 

Na década de 1950 houve a criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) por meio da lei nº1.310 de 15 de janeiro de 1951, 

vinculado ao Ministério da Ciências, Tecnologia e Inovação (MCTI), que foi idealizado 

por interesses públicos e privados em um momento importante para incentivar e 

financiar o desenvolvimento da Ciência e Tecnologia no país, além de promover a 

formação de pesquisadores brasileiros, com o intuito de “avançar nas fronteiras do 

conhecimento do desenvolvimento sustentável e da soberania nacional” (MOREIRA, 

2017, p. 48).  

 

A entidade [CNPq] é resultado de interesses públicos e privados, em que de 

um lado o governo se preocupava com a segurança nacional e de outro, a 

comunidade científica buscava o apoio e institucionalização da prática 

científica no Brasil. Ainda neste ano [1951], com a criação da CAPES
2
, 

ambas as entidades podem ser consideradas decisivas para a 

institucionalização da atividade de pesquisa no país (CAMPOS, 2012, p. 

110). 

 

A partir do ano de 1961, por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB 4.024), os cursos de pós-graduação no Brasil começaram a ser criados, 

concentrados na região sudeste do país, com o intuito de formar professores para que 

atuassem nas universidades. Em 1965, por meio do Parecer 977 da Câmara de Ensino 

Superior do Conselho Federal de Educação, foram sistematizadas as motivações e 
                                                           
2
 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
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finalidades desses cursos, que têm por objetivo “desenvolver e aprofundar, pela via da 

pesquisa, a formação adquirida na graduação e culmina com a obtenção de um diploma 

desse grau acadêmico” (SOARES; CUNHA, 2010, p.41). 

Porém, no Brasil, durante o Regime Militar (1964-1985), esse processo foi 

vetado por meio da suspensão da autonomia administrativa das universidades, o que 

acabou gerando retardo no desenvolvimento da Ciência e Tecnologia brasileira 

(CAMPOS, 2012). Interessante é que, nesse período, mais precisamente no ano de 

1968, houve a implantação da Lei de nº 5.540 que regulamentou a Reforma 

Universitária.  

O I Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG), criado pela CAPES em 1974, 

tinha o intuito de coordenar, planejar, executar e normalizar as atividades da pós-

graduação, além de deixar claro que a formação para a docência universitária seria por 

meio da pós-graduação. No referido Plano fica expresso que o ensino superior visa à 

formação de recursos humanos para os demais níveis de ensino e para a sociedade, por 

meio dos cursos de pós-graduação strictu sensu (mestrado e doutorado). 

.  

É diante desse cenário, ainda no final da década de 1970, que se inicia o 

estímulo à formação dos grupos de pesquisa no país, período em que a 

CAPES ganha novas atribuições junto às universidades brasileiras. O ano de 

1974 marcou esse período de renovação da entidade e inaugurou uma nova 

fase a partir da vigência do Decreto 74.299, instrumento que deliberou maior 

autonomia aos setores financeiros e administrativos e instituiu uma política 

voltada a pós-graduação. Os Programas de Pós-graduação deveriam firmar 

“identidade”, organizados por áreas e competências de pesquisa. Com o 

propósito de alavancar o trabalho em equipe e o diálogo entre docentes e 

discentes, os grupos e linhas de pesquisa foram chamados para atender a esta 

demanda, responsáveis por condensar identidades e facilitar a interação entre 

os docentes e os trabalhos em equipe (CAMPOS, 2012, p. 112-113). 

 

 

Campos (2012) alia o processo de institucionalização dos GP ao surgimento e o 

fortalecimento dos Programas de Pós-graduação e da organização do sistema 

universitário, devido à tardia instalação e posterior reforma universitária. Marafon 

(2008) atesta que a institucionalização dos GP, por meio do CNPq, possibilitou a 

ampliação e atualização dos grupos e sua consolidação na pesquisa no país.  

Entre os anos de 1982-1985 no II PNPG, a formação docente parece ter ocupado 

um lugar menos importante, ficando em evidência questões práticas, como publicações 

em revistas especializadas da área mais recentes, participações em congressos, 

seminários, encontros e intercâmbios, fatores que são considerados na avaliação da 
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CAPES periodicamente para conceituar os programas de pós-graduação (SOARES; 

CUNHA, 2010).  

 Durante o III PNPG, entre os anos de 1986 a 1989, fase inicial da Nova 

República, os cursos de pós-graduação assumem o papel de instrumento do 

desenvolvimento científico, econômico, tecnológico, social e cultural. Já no IV PNPG, 

período paralelo ao da vigência da LDB 9.394/96, não é estabelecida nenhuma menção 

à formação pedagógica nesta época (SOARES; CUNHA, 2010). 

 Essas fases e deliberações que ocorreram com os cursos de pós-graduações 

refletem o modelo de desenvolvimento econômico e/ou política de mercado que estava 

começando a ser implementado no país, mais conhecido como neoliberalismo, que 

passa então a nortear diversas áreas do país, inclusive às políticas educacionais, que vão 

de encontro à concepção de universidade (CHAUÍ, 2003).  

Esta abordagem neoliberal na educação da época configura-se extremamente 

semelhante ao momento que estamos vivenciando em nossos dias atuais, principalmente 

com o sucateamento das universidades públicas e a disseminação dos cursos de 

Educação à Distância (EAD), com o intuito de mercantilizar a educação para atender as 

exigências do mercado (mão de obra rápida e barata) por meio da descapitalização e 

desestruturação das universidades públicas (PERARDT; BURIGO, 2016). 

A esse movimento recorrente nas universidades públicas, mediado por interesses 

do sistema produtivo e tecnocrático, Chauí (2003) considera que a universidade deixou 

de ter o status de instituição social e passou a ser considerada como uma organização 

social, no qual ela perde o posto de uma instituição de formação, de conhecimento e do 

pensamento crítico e torna-se uma organização que busca financiamentos externos do 

capital privado, assumindo uma prática social de instrumentalidade, em que “há 

pesquisas que tendem a ter seus resultados privatizados, pois são custeados por órgãos 

financiadores, fundações, empresas ou associações civis, devido à restrição de verbas 

alocadas pelo Estado” (CHAUÍ, 2003, p. 8). 

Assim, em 1993 foi criado pelo CNPq, o Diretório dos Grupos de Pesquisa no 

Brasil (DGP). O DGP/CNPq é uma base de dados corrente que cadastra e regulamenta 

os pesquisadores e os seus grupos de pesquisas das instituições de ensino e de pesquisa, 

constituindo-se como um inventário com todas as informações dos GP em atividade no 

país, cuja finalidade é assegurar geração de conhecimento, oferecer um ambiente 

propício para desenvolver raciocínio científico e, sobretudo, combinar esforços para 

aprimorar a produção gerada (BRASIL, 2018, s.p.). De acordo com Monte (2017, p. 67) 
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esse foi o primeiro passo para a “inscrição, sistematização, organização e divulgação 

dos grupos de pesquisa existentes no Brasil”. 

As informações contidas no DGP/CNPq, que são fornecidas pelos próprios 

líderes no momento do cadastro do grupo, dizem respeito aos pesquisadores, estudantes 

e técnicos, às linhas de pesquisa em andamento, às especialidades do conhecimento, os 

setores de aplicação envolvidos, à produção científica, tecnológica e artística e aos 

padrões de interação com o setor produtivo. Desta forma, o Diretório consegue traçar o 

perfil dos grupos e das pesquisas que são realizadas nas universidades no Brasil, 

possibilitando uma rápida aquisição dessas informações detalhadas para quem se 

interessar em pesquisar (BRASIL, 2018, s.p.).  

O surgimento e a evolução do DGP/CNPq, que reúne os diferentes GP, suas 

linhas de pesquisa e sua vinculação com os programas de pós-graduação, fornece uma 

base de dados que é atualizada a cada dois anos e auxilia no levantamento de pesquisas 

e no mapeamento do que se tem produzido no país, quem são seus agentes, e identifica 

as áreas e regiões em que há a necessidade de se investir em determinados campos e 

temáticas (MONTE, 2017). 

Assim, a pesquisa científica começou a ter destaque e evoluir constantemente a 

partir da criação do apoio e da colaboração das agências de fomento, como o CNPq, a 

CAPES, a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), e as agências estaduais como a 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), dentre outras. Os GP, a 

partir de seus projetos de pesquisas conseguem captar esses recursos para as 

universidades e cursos, o que acaba sendo uma forma de financiamento e melhoria das 

estruturas e equipamentos necessários ao desenvolvimento de suas pesquisas 

(HERMANN, 2011; MOREIRA, 2017). De acordo com Moreira (2017, p. 47) dentre 

essas agências, a mais importante, devido ao “amplo escopo e constância no 

financiamento direto a pesquisa tem sido o CNPq, que destina verba anual para 

financiamento de pesquisa em todas as áreas, concede bolsas a pesquisadores e alunos e 

financia a participação em reuniões científicas”. 

Moreira (2017), salienta que, 

Os grupos de pesquisa são configurações que subsidiam o desenvolvimento e 

a produção científica do país. Há, portanto, o compromisso assumido por 

universidades, faculdades e institutos federais em realizar atividades de 

pesquisa, cujos resultados possam ser compartilhados com a sociedade, 

respeitando suas necessidades, apresentando sua aplicabilidade e relevância 

por meio de publicações científicas (MOREIRA, 2017, p. 51). 
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Desse modo, quando há um investimento de capital por parte dessas agências, 

existem interesses políticos, ideológicos, econômicos, institucionais e sociais 

embutidos, em que muitas vezes há um maior incentivo a determinados tipos de estudos 

e/ou linhas de pesquisas que trazem resultados e aplicações imediatas. Assim, muitas 

vezes, devido à possibilidade de não financiamento, são priorizadas algumas pesquisas e 

deixando outras em segundo plano (HERMANN, 2011), o que confere às universidades 

o status de heteronomia, e não da tão almejada autonomia - dentro da lógica do capital, 

os GP se estruturam e atuam dentro das universidades, de maneira organizacional, 

atendendo aos interesses dos que desejam e investe para que ela seja operacional e 

produza conhecimento que esteja a serviço do sistema capitalista.  

Campos (2012, p. 351) nos apresenta um resumo dessas questões discutidas 

anteriormente em que, 

Essa instituição foi tratada tanto pela importância que esses espaços 

trouxeram para socialização do conhecimento, quanto pelo processo de 

reestruturação produtiva, iniciada na década de 90, mesmo período que o 

DGP oficializou os grupos junto ao CNPq. A educação e a pesquisa 

incorporaram as redefinições do mundo do trabalho e a ideologia neoliberal, 

transformando a ideia de grupo, já existentes nas universidades, em uma ideia 

moldada pelo mundo corporativo do trabalho (CAMPOS, 2012, p. 351). 

 

Traremos a seguir, alguns dados que o DGP/CNPq fornece sobre a distribuição 

dos grupos de pesquisa por região e suas áreas e linhas de pesquisa, bem como o 

número de pesquisadores e estudantes que participam. 

 

 Figura 1: Distribuição dos grupos de pesquisa por região geográfica. Censo 

de 2016. 

 
Fonte: Extraído do DGP/CNPq. 

 

A região onde predomina a maior quantidade de GP é a sudeste, em que há 

diversas universidades, institutos e programas de pós-graduação, refletindo também no 

maior número de publicações de artigos, dissertações e teses. A região Nordeste aparece 

em terceiro lugar, com um quantitativo de 7.713 GP, em que desde o ano de 2010 vem 
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aumentando os números de GP cadastrados, devido a um maior investimento na criação 

de cursos de pós-graduação em regiões periféricas do país. De acordo com Ono (2012), 

o maior número de criação de cursos de pós-graduações, e consequentemente de GP se 

deve ao fato de atender a um compromisso social de formar recursos humanos em áreas 

onde há um déficit de empregos e desenvolvimento de uma maneira geral. 

O maior número de grupos de pesquisa está relacionado ao aumento na 

produção científica do país em temas abordados nos grupos, maior 

qualificação dos integrantes, fortalecimento das bases de investigação, maior 

visibilidade e reconhecimento da área estudada, reflexão a respeito da 

produção e o interesse dos pesquisadores nos diferentes níveis de formação e 

promoção do direcionamento da pesquisa de acordo com as necessidades 

brasileiras e do contexto internacional (ONO, 2012, p. 22). 

 

 

Figura 2: Distribuição dos grupos de pesquisa segundo a grande área do 

conhecimento predominante nas atividades do grupo. Censo de 2016. 

 
Fonte: Extraído de DGP/CNPq. 

 

Ainda de acordo com o DGP/CNPq, a relação do número de GP entre as áreas 

específicas de nosso interesse em todo o país, como Educação e as Ciências Biológicas: 

Educação (3.595); Ecologia (596); Genética (414); Zoologia (324); Botânica (259); 

Fisiologia (248); Biologia Geral (76) e Ciências Ambientais (52) (BRASIL, 2018, s.p.).  

É possível verificar um maior número de GP na área de Educação do que do 

campo da Biologia, acreditamos que essa realidade deve-se ao fato de que na Educação 

e nas Ciências Sociais não há um paradigma único de pesquisa - cada líder e 

pesquisador trabalha com as linhas de pesquisa que fizeram parte de sua formação e de 

sua leitura de mundo, o que promove essa diversidade maior de GP. Já no campo das 

Ciências Biológicas, existe uma maior união de linhas de pesquisas, devido aos 

processos de pesquisa e análise serem de acordo a cada área, tipo de pesquisa e/ou tema. 

De acordo com o CNPq, as linhas de pesquisa “representam temas aglutinadores de 

estudos científicos, embasados em orientações teóricas e metodológicas que determinam 
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o rumo da investigação em um dado contexto ou realidade, de onde se originam projetos 

cujos resultados mantêm afinidades entre si” (ONO, 2012, p.21). 

A participação nos GP é uma atividade difundida entre os estudantes dos 

programas de pós-graduação (mestrado e doutorado), geralmente em grupos que o 

orientador é o líder, constituindo um requisito básico para o desenvolvimento da 

pesquisa e, em alguns casos, a integralização de créditos e de atividades extras no curso 

(HERMANN, 2011), o que facilita a produção de conhecimentos e reúne pesquisadores 

e estudantes com pesquisas e interesses em comum (ONO, 2012). Porém, ainda é 

incipiente a participação de estudantes de graduação em GP, como pode ser verificado 

nos dados do Censo da Educação Superior realizados pelo Ministério da Educação 

(MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudo e Estatísticas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), em que no ano de 2016 haviam matriculados nos cursos de graduação 

8.052.254 alunos – destes, apenas 170.998 estavam cadastrados em GP, de acordo com 

o censo bianual do CNPq, do mesmo ano, o que corresponde a 2,12% dos estudantes 

que participam de GP.  

Para Ono (2012) os GP são “unidades organizadas de natureza funcional e com 

características dinâmicas (...) têm vantagens para o desenvolvimento de pesquisa, 

especialmente em relação à complementaridade de ideias e da massa crítica para 

determinadas ações, funções e soluções” (p. 20). Este autor apresenta os benefícios da 

colaboração entre os membros do GP, como: uma melhor compreensão da dinâmica de 

funcionamento do grupo; formação técnica em um tipo de trabalho/metodologia; trocas 

de experiências entre os indivíduos e construção/aprendizagem de novos conceitos e, 

consequentemente, desenvolvimento de competências importantes para o trabalho em 

equipe (ONO, 2012).  

Os GP envolvem a reunião, reflexão, a pesquisa, a coleta, a socialização dos 

conhecimentos com seus pares em eventos, por meio de publicações, o que permite 

avaliar os movimentos que ocorrem dentro dos GP. Além, da desenvolvimento dos 

participantes, estudantes, pesquisadores, docentes, que adquirem a formação como 

experiência, numa perspectiva de vivência, de movimento, de estruturas que se 

modificam, que marcam, que permitem o avanço e o repensar da formação. 

Assim, a participação em GP traz implicações nos diferentes níveis de ensino e 

de seus diferentes agentes: dos professores-líderes, que adquirem mais competência e 

qualificação profissional em sua prática docente; e, dos estudantes licenciandos, 

graduandos e pós-graduandos, em profissionais que sejam capazes de desenvolver 
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atitudes e crenças mais adequadas sobre o seu papel formativo na academia e no seu 

futuro local de trabalho (JUSTINA, 2011). 

1.2. O que se tem produzido sobre grupos de pesquisa no Brasil: Um recorte nos 

últimos 10 anos (2008 a 2018) 

O Estado da Arte (EA) é um tipo de mapeamento e discussão de pesquisas que 

possibilita o reconhecimento de trabalhos que foram realizados sobre a temática 

investigada, com interesse na compreensão do desenvolvimento institucional, 

tendências e perspectivas, trazendo aspectos e dimensões que precisam ser discutidas e 

ampliadas em diferentes épocas e lugares. É importante que todo trabalho acadêmico 

seja realizado um EA, para que não se perca tempo em questões que já foram discutidas 

por outros pesquisadores, além de auxiliar na melhoria e desenvolvimento da pesquisa 

(FERREIRA, 2002; TEIXEIRA, 2015). Como bem salienta Lüdke (1986, p. 1) “para se 

realizar uma pesquisa é preciso promover o confronto entre as evidências e as 

informações coletadas sobre determinado assunto e o conhecimento teórico acumulado 

a respeito dele”. 

 De acordo com Teixeira (2015, p. 3) o EA, fornece “um conjunto de 

informações úteis para examinarmos a dinâmica de produção pelas diversas instituições 

brasileiras, seu desenvolvimento diacrônico e regional, suas características institucionais 

e acadêmicas”. 

O portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza às instituições de 

ensino e pesquisa no Brasil e o acesso às produções científicas nacionais e 

internacionais. Possui um acervo de mais 53 mil títulos com textos completos, além de 

livros, enciclopédias, obras de referência, normas técnicas, estatísticas e conteúdo 

audiovisual. O Periódico da Capes foi criado com o objetivo de aumentar e 

democratizar o acesso dos pesquisadores em produções acadêmicas brasileiras e 

internacionais, além de reduzir os desnivelamentos regionais no acesso a essa 

informação no Brasil, fortalecer os programas de pós-graduação no país e incentivar os 

investimentos em excelência acadêmica nas instituições de ensino e pesquisa no Brasil 

(BRASIL, 2018, s.f.). 

Já o catálogo de Teses e Dissertações da Capes é um sistema digital que reúne e 

divulga registros desde 1987 de dissertações e teses de programas de pós-graduações de 

mestrados e doutorados certificados no Brasil (BRASIL, 2018, s.f.). 
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Para compor o presente EA foram realizadas buscas eletrônicas entre os meses 

de maio a junho de 2018, nas Bases de Dados do Portal de Periódicos e no Banco de 

Teses e Dissertações da Capes, usando as seguintes palavras-chaves e operador boleano 

“Grupos de Pesquisa” AND “Formação de Professores”. Para o refinamento da 

pesquisa, foram utilizados os filtros levando em consideração o seguinte critério de 

elegibilidade: textos, que poderiam ser relatos de experiências, artigos, dissertações e 

teses, publicados entre 2008 e 2018 (10 anos); que contivessem a expressão “Grupo de 

Pesquisa” no título. Foram excluídos cartas, editoriais, trabalhos escritos em outros 

idiomas. 

Foram encontrados 26 artigos no Periódico da Capes, de acordo com os critérios 

de elegibilidade, e no Banco de Teses e Dissertações da CAPES foram selecionadas 17 

dissertações e nove teses. A primeira seleção, ainda na página da Base de Dados, foi 

realizada por meio da leitura dos títulos e, posteriormente, dos resumos com o objetivo 

de excluir aqueles que não preenchessem os critérios de inclusão, citados acima. Alguns 

trabalhos foram lidos na íntegra, outros foram feitas leituras das partes mais importantes 

para nossa análise. 

Cinco trabalhos foram excluídos de nossa análise, mesmo após a seleção para 

leitura integral, devido a não estarem disponíveis para download, na Base de Dados de 

Bancos e Dissertações da Capes e nas páginas dos Programas de Pós-graduação em que 

foram defendidos (Apêndice A). 

Foi possível verificar uma heterogeneidade nos temas investigados, porém em 

relação ao número de publicações, foram poucas, em comparação à relevância desses 

espaços dentro das universidades e para a formação de recursos humanos, 

principalmente, alunos da graduação e licenciandos.  

A seguir, os quadros 1, 2 e 3 contém informações dos trabalhos selecionados, 

como: i) título, ii) autores, iii) instituições, iv) programas a que estão vinculados e os v) 

objetivos do estudo.  
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Quadro 1: Relação das Teses encontradas na Busca eletrônica no Banco de Teses e 

Dissertações da Capes. 

Título Autores Ano Instituição PPG Objetivos 

As áreas de informação no 

Brasil: um estudo 

bibliométrico sobre 

características dos grupos de 

pesquisa e a produção 

científica de seus membros 

Jonathan Rosa 

Moreira 

 

2017 Universidade de 

Brasília 

Ciência da 

Informação 

Descrever e analisar a relação entre o 

quadro evolutivo da produção e as 

características dos grupos de pesquisa 

científica das áreas de informação no 

Brasil, compreendendo o período de 1992 

até 2015. 

A experiência formativa de 

professores com uma 

questão sociocientífica: 

potencialidades e obstáculos 

em um Pequeno Grupo de 

Pesquisa 

Michel Pisa 

Carnio 

 

2017 Universidade 

Estadual Paulista 

“Júlio de 

Mesquita Filho” – 

UNESP 

Educação para a 

Ciência 

Analisar aspectos formativos do trabalho 

com uma questão sociocientífica (QSC) por 

um Pequeno Grupo de Pesquisa na interface 

universidade-escola. 

As questões sociocientífica 

na formação de professores: 

O Pequeno Grupo de 

Pesquisa como comunidade 

de experiência 

 

Paulo Gabriel 

Franco dos 

Santos 

 

 

2017 Universidade 

Estadual Paulista 

“Júlio de 

Mesquita Filho” – 

UNESP 

Educação para a 

Ciência 

Delinear a natureza de um contexto 

formativo de professores com 

intencionalidades de se constituir como 

comunidade de experiência e caracterizar o 

caráter do tratamento de Questões 

Sociocientífica nesse contexto. 

O Formar-se professor em 

um Pequeno Grupo de 

Pesquisa na interface 

universidade-escola sob a 

perspectiva da 

Fenomenologia e da 

Psicanálise de Grupos 

 

Thiago 

Mendonça 

 

 

2016 Universidade 

Estadual Paulista 

“Júlio de 

Mesquita Filho” – 

UNESP 

Educação para a 

Ciência 

Investigar o processo experienciado por 

quatro professores de um PGP a partir do 

desvelamento de sua subjetividade e da 

reconstrução da história do agrupamento 

em vista de processos e formações intra e 

interpsíquicas evidenciados em seu 

discurso. 

Grupo de Pesquisa 

Colaborativo e 

desenvolvimento 

profissional de professores 

dos anos iniciais no que se 

refere ao trabalho com o 

Espaço e suas relações 

 

Eliane Matheus 

Plaza 

 

2015 Universidade 

Cruzeiro do Sul 

Ensino de 

Ciências e 

Matemática 

Identificar as ações que foram 

desenvolvidas por um Grupo de Pesquisa 

Colaborativo e como essas ações 

contribuíram para o crescimento 

profissional das professoras dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental no 

desenvolvimento do tema Espaço e suas 

relações. 

O desafio do agir 

comunicativo na formação 

de professores da área de 

Ciências: um estudo das 

interações virtuais de um 

Grupo de Pesquisa 

Jairo Gonçalves 

Carlos 

 

 

2013 Universidade 

Estadual Paulista 

“Júlio de 

Mesquita Filho” – 

UNESP 

Educação para a 

Ciência 

Investigar como o uso das novas 

tecnologias da informação e comunicação, 

em particular o Moodle e outros recursos da 

web 2.0, podem contribuir para a ampliação 

do agir comunicativo de um grupo de 

professores da área de ciências, em 

processo de formação inicial e continuada, 

vinculados a um grupo de pesquisa. 

Leitura dos Territórios 

Paradigmáticos da Geografia 

Agrária: Análise dos Grupos 

de Pesquisa do Estado de 

São Paulo 

 

Janaina Francisca 

de Souza Campos 

 

2012 Universidade 

Estadual Paulista 

“Júlio de 

Mesquita Filho” – 

UNESP 

Geografia Identificar e analisar as temáticas e os 

paradigmas dos grupos de pesquisa em 

Geografia Agrária do estado de São Paulo a 

partir da uma leitura paradigmática e 

territorial que exalta a unidade, a 

diversidade e a diferencialidade do 

pensamento geográfico. 

Investigação sobre um 

Grupo de Pesquisa como 

espaço coletivo de Formação 

Inicial de professores e 

pesquisadores de Biologia 

 

Lourdes 

Aparecida Della 

Justina 

 

2011 Universidade 

Estadual Paulista 

“Júlio de 

Mesquita Filho” – 

UNESP 

Educação para a 

Ciência 

O objetivo deste trabalho é trazer à tona 

novos elementos que corroborem com esta 

discussão, evidenciando a relevância e 

como a abordagem epistemológica da 

biologia pode ser inserida na formação 

inicial de professores e pesquisadores. 

Tecnologias, Educação e 

seus sentidos: O movimento 

de um Grupo de Pesquisa 

sobre Interdisciplinaridade – 

GEPI 

Raquel Gianolla 

Miranda 

 

 

2008 Pontíficia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo 

Educação: 

Currículo 

Análise do processo de apropriação do uso 

de ambientes virtuais baseados na internet 

por um Grupo de Pesquisa e estudos sobre 

Interdisciplinaridade – GEPI. Investigar o 

movimento que esse grupo percorreu ao 
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 estabelecer sua comunicação, a socialização 

dos materiais e registros, o estudo e o 

diálogo com colegas distantes e a 

possiblidade de estabelecer um ambiente de 

reflexão à distância sobre o tema 

interdisciplinaridade. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Das nove teses selecionadas para análise (Quadro 1), seis são da Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, sendo cinco delas defendidas 

pelo Programa de Pós-graduação Educação para Ciência no campus de Bauru (SP). 

Esses  trabalho tinha como objetivos compreenderem o papel formativo dos Pequenos 

Grupos de Pesquisa (PGP) com relação à universidade-escola, por exemplo, relativos à 

discussão de Questões Sociocientíficas (CARNIO, 2017; SANTOS, 2017), à análise 

fenomenológica e psíquica (MENDONÇA, 2016), e a investigação do uso de novas 

tecnologias de informação (CARLOS, 2013), todos esses trabalhos enfocavam a 

formação continuada de professores de maneira interdisciplinar. Na concepção de um 

GP, a partir da abordagem epistemológica para a formação inicial de professores de 

Biologia (JUSTINA, 2011). E, no campus de Presidente Prudente (SP), no Programa de 

Pós-graduação em Geografia, o trabalho de (CAMPOS, 2012) teve por objetivo 

identificar as temáticas e paradigmas existentes nos Grupos de Pesquisa em Geografia 

Agrária do estado de São Paulo. 

É interessante notar, que as teses de Carlos (2013), Mendonça (2016), Carnio 

(2017) e Santos (2017) da UNESP campus de Bauru são fruto das discussões ocorridas 

por um mesmo GP, que aqui assume a terminologia de Grande Grupo de Pesquisa 

(GGP), o “Grupo de Pesquisa Educação Continuada de Professores e Avaliação 

Formativa”, certificado pelo CNPq desde o ano de 1999, e que possuem como 

professores-líderes a Profª. Drª. Lizete Maria Orquiza de Carvalho e Prof. Dr. 

Washington Luiz Pacheco de Carvalho, professores, pesquisadores e orientadores do 

PPG em Educação para Ciências. O GGP, nessa conformação, é responsável por 

articular as ações dos PGP nas escolas e coordenar os projetos a partir dos referenciais 

teóricos e metodológicos discutidos no GGP, à medida que os pesquisadores têm 

contato com as realidades do campo. Nas palavras de Carnio (2017, p.20) desse 

movimento de ida a escola e de discussões posteriores no grupo, notou-se 

Uma oxigenação do grupo quanto ao movimento de autorreflexão crítica da 

universidade sobre seu papel na construção de conhecimento e na sua postura 

perante a escola básica, demonstrando uma tentativa de recolocar a 

responsabilidade social da universidade no processo de construção de 
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conhecimento a partir das demandas educacionais concretas (CARNIO, 2017, 

p. 20). 

O conceito de Pequeno Grupo de Pesquisa é diferente do Conceito assumido 

pelo CNPq de Grupo de Pesquisa, porém ele se configura como espaço formador e 

ampliador de discussões sobre a autonomia docentes por meio de trabalhos coletivos 

e/ou colaborativos entre a universidade-escola, que em geral são formados por 

pesquisadores e professores da universidade, professores da educação básica, alunos em 

processo de formação inicial e em alguns casos, alunos do Ensino Fundamental, Médio 

e Técnico. 

As outras teses provêm de três universidades distintas: da Universidade de 

Brasília (UnB), em que descreve e analisa os GP na área de informação (MOREIRA, 

2017); Universidade Cruzeiro do Sul que analisa o desenvolvimento profissional de 

professores dos anos iniciais em um GP colaborativo (PLAZA, 2015); da Pontíficia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), que analisa o uso de ambientes virtuais 

em um GP e a sua contribuição para o estudo e formação de maneira interdisciplinar 

(MIRANDA, 2008). 

 

Quadro 2: Relação das Dissertações encontradas na Busca eletrônica no Banco de 

Teses e Dissertações da Capes. 

Título Autores Ano Instituição PPG Objetivos 

Grupos de Pesquisa em 

Ciências no Ensino Médio: 

Possibilidades para um fazer 

científico na escola 

Maiara Rosa 

Alves 

 

 

2018 Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul 

 

Educação em 

Ciências: Química 

da Vida e Saúde 

Desenvolvimento de um grupo de pesquisa 

com alunas do Ensino Médio de uma escola 

pública, com realizações de atividades 

investigativas auxiliado pelo Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA). 
Grupos de Pesquisa na 

Educação Física: Espaços de 

formação diferenciada 

 

Thaidys da 

Conceição Lima 

do Monte 

 

2017 Universidade 

Estadual do Ceará 

Educação Refletir sobre os Grupos de Pesquisa na 

área da Educação Física e Analisar a 

participação dos licenciandos nesses grupos 

evidenciando um espaço de formação 

diferenciada. 

Modelo de Gestão Integrada 

para o desenvolvimento de 

projetos em um Grupo de 

Pesquisa 

 

Marianna 

Caroline Zanini 

Dutra 

 

 

2017 Universidade 

Federal de Santa 

Maria 

Engenharia de 

Produção 

Estudo de caso no Grupo de Pesquisa 

Projeto de Sistemas Técnicos (LPST) da 

Universidade Federal de Santa Maria – RS, 

com o intuito de analisar o ambiente 

organizacional e as práticas de projeto, de 

modo a identificar como pode ser 

melhorado o processo de desenvolvimento 

dos projetos de pesquisa do grupo. 

O campo científico da 

soberania e segurança 

alimentar e nutricional no 

Brasil: Grupos e linhas de 

pesquisa de 2000 a 2016 

 

Lo Wai Yee 

Winnie 

 

2017 Universidade de 

São Paulo 

Ciências: Ciência 

e Tecnologia de 

Alimentos 

Analisar a pesquisa científica brasileira em 

soberania e segurança alimentar e 

nutricional, no período entre 2000 a 2016, 

identificando os Grupos de Pesquisa 

envolvidos neste campo tecnocientífico e 

descrevendo a evolução temporal dos GP e 

suas respectivas Linhas de Pesquisas. 

Aprendizagens de licenciandas 

de Matemática a partir de 

Paulo Henrique 

de Queiroz 

2016 Universidade 

Federal de São 

Educação Compreender as aprendizagens de 

licenciandas de Matemática ao participarem 
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práticas vivenciadas em Grupo 

de Pesquisa Educacional 

 

 Carlos do grupo de Estudos e Pesquisas sobre 

Práticas Formativas e Educativas em 

Matemáticas (GEPRAEM). 

O Desenvolvimento 

Profissional do professor da 

Educação Básica em um 

Grupo de Pesquisa 

 

Vanessa Alves de 

Almeida Cruz 

 

2016 Universidade 

Federal de São 

Carlos 

Educação Compreender o processo de 

desenvolvimento profissional de 

professores da Educação Básica, inseridos 

em um Grupo de Estudos e Pesquisa sobre 

Práticas Formativas e Educativas em 

Matemática (GEPRAEM) da Universidade 

Federal de São Carlos (UFSCar), campus 

Sorocaba – SP. 

O que me auto (trans)forma 

Pedagoga? Um caminho a 

partir das vivências em um 

Grupo de Pesquisa 

 

 

Natália Borba 

Possebon 

 

 

2015 Universidade 

Federal de Santa 

Maria 

Educação  Traz as vivências, adversidades e 

aprendizagens encontradas ao longo da 

formação em Pedagogia em um curso 

noturno da UFSM entre os anos de 2008 a 

2012, e da participação em um Grupo de 

Pesquisa multidisciplinar e 

interinstitucional. 

Interação Universidade-

empresa: Uma análise da 

contribuição dos Grupos de 

Pesquisa na Universidade 

Federal de Santa Maria 

 

Rosani Bandeira 

 

 

 

2015 Universidade 

Federal de Santa 

Maria 

Administração - 

Análise dos fatores que 

influenciam o processo de 

interação universidade-

empresa nos Grupos de 

Pesquisa da UFMA 

Aureluce Saraiva 

Baêta 

 

 

2014 Universidade 

Federal de Santa 

Maria 

Administração Analisar e descrever os principais fatores 

que influenciam o processo de interação 

universidade-empresa nos Grupos de 

Pesquisa da UFMA. 

O corpo biográfico: 

Experiências formadoras 

dentro de um Grupo de 

Pesquisa 

 

Camila Borges 

Santos 

 

 

2013 Universidade 

Federal de Santa 

Maria 

Educação Compreender e analisar as significações dos 

integrantes do GEPEIS (Grupo de Estudo e 

Pesquisa em Educação e Imaginário Social) 

a partir do corpo biográfico, entendido 

como “história passada, presente e futura, 

através das sensações, das imagens, das 

visões animadas – espécie de sonhos 

acordados – das reminiscências, mas 

também das ideias e das escolhas”. 

Construir e analisar as relações de grupo. 

Tornando-se pesquisadores: 

Um estudo a partir da análise 

de memórias de um Grupo de 

Pesquisa em Educação em 

Ciências e Matemática 

Lilian Aparecida 

Teixeira 

 

2013 Universidade 

Estadual de 

Londrina  

Educação em 

Ciências e 

Matemática 

Investigar a formação de pesquisadores em 

ensino de Ciências e Matemática, no 

contexto de um Grupo de Pesquisa 

denominado Educação em Ciências e 

Matemática (EDUCIM). 

Competência de trabalho em 

equipes de participantes de 

grupos de pesquisa: avaliando 

interáreas de conhecimento e 

características intragrupo 

 

Rafael Nishino 

Ono 

 

2012 Universidade de 

Brasília 

Administração -Identificar o grau de domínio de 

competências para trabalhar em equipes 

(CTE) desenvolvidas com a participação 

em grupos de pesquisa; 

- Validar instrumento de coleta de dados; 

- Caracterizar os grupos de pesquisa quanto 

à área de conhecimento do grupo; 

- Caracterizar os participantes dos grupos 

quanto às variáveis demográficas: idade, 

tempo de experiência, grau de formação e 

tipo de atuação. 

Estudo sobre a prática 

científica de um Grupo de 

Pesquisa em Educação 

Matemática 

 

Wellington 

Hermann 

 

2011 Universidade 

Estadual de 

Londrina 

Ensino de 

Ciências e 

Educação 

Matemática 

Analisar as histórias internas e externas na 

prática científica de um grupo em Educação 

Matemática produzem um estilo de 

pensamento na área. 

A institucionalização do 

conhecimento sexual enquanto 

tema de investigação e ensino 

em universidades brasileiras a 

partir de ações de Grupos de 

Pesquisa 

 

Regina Celia 

Bedin 

 

 

2010 Universidade 

Estadual Paulista 

“Júlio de 

Mesquita Filho” – 

UNESP 

Educação Escolar Verificar como a UNESP e algumas 

universidades brasileiras, enquanto 

instituições de ensino e pesquisa têm dado 

contribuições ao campo da Educação 

Sexual a partir da atuação de grupos de 

pesquisa. 
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A Formação de professores no 

Enfoque CTS na aula de 

Ciências pela narração de 

unidades de aprendizagem no 

Grupo de Pesquisa/Formação 

Edi Morales 

Pinheiro Junior 

 

 

2010 Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul 

Educação em 

Ciências: Química 

da Vida e Saúde 

Desenvolvimento de um grupo de 

pesquisa/formação com professores de 

Ciências e a interação da Ciência com o 

Enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS). 

A análise do comportamento 

em Grupos de Pesquisa: uma 

perspectiva histórica 

 

Gabriel Vieira 

Candido 

 

2009 Pontíficia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo 

Psicologia 

Experimental: 

Análise do 

Comportamento 

Conhecer as áreas e Grupos de Pesquisa em 

Análise do Comportamento, sua 

distribuição institucional e os temas 

tratados em uma perspectiva histórica, 

assim como, acompanhar os pesquisadores 

em sua trajetória em GP e suas produções 

acadêmicas. 

Projetos e Grupos de 

Pesquisas na Formação Inicial: 

um estudo a partir das 

Significações Imaginárias 

 

Edilson de Souza 

 

 

2008 Universidade 

Federal de Santa 

Maria 

Educação Conhecer as representações dos estudantes 

dos cursos de Pedagogia e de Educação 

Especial sobre a formação inicial de 

professores e também, identificar os fatores 

que influenciam a construção das 

representações desses alunos referentes à 

inserção em projetos e grupos de pesquisa e 

compreender a construção dos processos 

formativos dos alunos (as) dos Cursos de 

Educação Especial e Pedagogia. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Foram encontradas 17 dissertações (Quadro 2) que traziam em seu título a 

palavra “Grupo de Pesquisa” e que em seus objetivos e metodologias abordavam algum 

aspecto formativo desse espaço, seja para a formação inicial e/ou continuada de 

professores, além do levantamento e papel desses grupos para o desenvolvimento da 

pesquisa no país. 

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) teve seis dissertações 

defendidas sobre o tema. Seguida da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e Universidade Estadual de 

Londrina (UEL) com dois trabalhos cada uma. E a Universidade de São Paulo (USP), 

Universidade de Brasília (UnB), UNESP e PUC-SP com uma dissertação cada uma.  

Em relação aos objetivos e investigações desenvolvidas com a temática em 

questão, podemos citar: caracterização dos GP por área e/ou caracterização de seus 

membros, das atividades desenvolvidas e das produções científicas (CANDIDO, 2009; 

BEDIN, 2010; HERMANN, 2011; ONO, 2012; SANTOS, 2013; WINNIE, 2017); 

desenvolvimento de um GP na escola com estudantes do Ensino Médio e como isso 

possibilita o processo de ensino-aprendizagem (ALVES, 2018); formação continuada 

com professores da educação básica (PINHEIRO-JUNIOR, 2010; CRUZ, 2016), papel 

formativo dos GP na formação inicial de professores (SOUZA, 2008; TEIXEIRA, 2013; 

POSSEBON, 2015; QUEIROZ, 2016; MONTE, 2017); fatores que influenciam a 

interação entre universidade-empresa (BAÊTA, 2014; BANDEIRA, 2015) e, 
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desenvolvimento de um modelo de gestão integrado para maior eficiência dos projetos 

em GP (DUTRA, 2017). 

Quadro 3: Relação dos artigos encontrados na busca eletrônica no Portal de 

Periódicos da Capes. 

Título Autores Ano Instituição Objetivos 

Produção científica do Grupo de Pesquisa em 

Secretariado Executivo Bilíngue rumo ao 

strictu sensu: mutatis mutandis 

Schmidt et al. 2018 Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná 

Analisar a compatibilidade existente entre as 

produções científicas dos pesquisadores do 

GPSEB e as linhas de pesquisa do grupo no 

quadriênio (2013-2016). 

Aprendizagens em comunidades de práticas: 

estudo em um Grupo de Pesquisa 

Engelman et 

al. 

2017 Universidade Feevale Compreender, à luz da abordagem de 

Aprendizagem Situada, o processo de 

aprendizagem em um grupo de pesquisa 

concebido como comunidade de prática, de uma 

universidade pública, do sul do país. 

Atividades Extensionistas, Promoção da 

Saúde e Desenvolvimento Sustentável: 

experiência de um Grupo de Pesquisa em 

Enfermagem 

Siqueira et al. 2017 Universidade Federal 

da Bahia 

Relatar a experiência de um grupo de pesquisa no 

desenvolvimento de atividades de extensão em 

enfermagem para a promoção da saúde e 

desenvolvimento sustentável de comunidades 

quilombolas. 

Processos, Metodologias e Linguagens 

artísticas na contemporaneidade: a produção 

intelectual sobre arte no Grupo de Pesquisa 

em Cultura e Sexualidade – CuS 

Thürler e 

Colling 

2016 Universidade Federal 

da Bahia  

Apresentar o Grupo de Pesquisa, suas linhas de 

pesquisa e atividades que são desenvolvidas por 

seus membros. 

Grupo de Pesquisa MHTX: Dados 

Bibliométricos da produção científica 

Soares, 

Maculan e 

Lima 

2015 Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Identificação dos autores mais citados no estudo 

bibliométrico e analisar a produção científica 

(teses e dissertações) do Grupo de Pesquisa 

denominado Modelagem Conceitual para 

Organização Hipertextual de Documentos - 

MHTX (Grupo de Pesquisa MHTX). 

A formação de pesquisadores em um Grupo 

de Pesquisa em Educação em Ciências e 

Matemática 

Teixeira; 

Passos e 

Arruda 

2015 Universidade Estadual 

de Londrina 

Investigar a formação de pesquisadores em um 

grupo de pesquisa em Educação em Ciências e 

Matemática. 

Pequeno Grupo de Pesquisa: alternativa para 

pensar a qualidade do ensino 

Silva; 

Fagundes 

2015 Universidade do 

Estado de Mato 

Grosso 

Compreender como se efetiva a prática docente, o 

OBEDUC propõe, além de outras frentes de 

trabalho, a realização de encontros mensais nas 

escolas parceiras, com os denominados Pequeno 

Grupo de Pesquisa (PGP). Este artigo apresenta 

uma síntese de experiências vivenciadas em uma 

das unidades escolares do Polo UNEMAT. 

O Pequeno Grupo de Pesquisa e a construção 

de saberes docentes dos pós-graduandos 

participantes do Pólo UNEMAT. 

Andrade e 

Kochhann 

2015 Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho” – 

UNESP 

Pesquisa ligada ao Projeto Obeduc que procurou 

investigar quais as contribuições do Pequeno 

Grupo de Pesquisa para a construção dos saberes 

docentes de quatro professores pós-graduandos. 

A performance de um Grupo de Pesquisa em 

uma rede do Centro-Oeste 

Martinho, 

Cuba e 

Bernardes 

2015 Universidade de 

Uberaba 

Descrever a performance de um grupo de 

pesquisa integrado à Rede de Pesquisadores sobre 

Professores do Centro-Oeste – REDECENTRO. 

Para alcança-lo propomos a criação de um banco 

de dados que consistiu em coletar, organizar e 

registrar informações sobre os projetos e 

relatórios de pesquisa concluídos ou em 

andamento; a produção bibliográfica da equipe 

local; as dissertações analisadas; as fichas de 

análise das produções acadêmicas de um 

Programa de Pós-graduação em Educação-PPGE. 

O potencial Narrativo dos lugares destinados 

às crianças: incursões do Grupo de Pesquisa 

em Psicologia da Infância GPPIN 

Daniela B. S. 

Freire 

Andrade 

2015 Universidade Federal 

do Mato Grosso 

Discute o potencial narrativo dos espaços da 

infância por meio de estudos sobre significações 

e práticas socioeducativas destinadas às crianças 

na Educação Infantil. Fundamentado na Teoria 

Histórico Cultural, na abordagem ontogenética da 
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Teoria das Representações Sociais em diálogo 

com a noção de minorias ativas (MOSCOVICI, 

2011) e espaço narrativo (SENETT, 1990), 

procura responder se crianças são capazes de 

influenciar processos de significação da realidade 

e exercer influência social. 

A constituição dos acervos do Grupo de 

Pesquisa História da Alfabetização, Leitura, 

Escrita e dos Livros Escolares e sua 

contribuição para as investigações em 

Educação 

Peres e Ramil 2015 Universidade Federal 

de Pelotas 

Apresentar o Grupo de Pesquisa, suas linhas de 

pesquisa e atividades e a produção científica do 

grupo desde a sua formação no ano de 2006 por 

alunos da pós-graduação e de Iniciação 

Científica. 

Compreensão sobre a formação de 

professores no Pequeno Grupo de Pesquisa de 

uma escola de Educação Básica em Arealva – 

SP, Brasil 

Mendonça et 

al. 

2014 Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho” – 

UNESP 

Apresentar as atividades desenvolvidas no 

Pequeno Grupo de Pesquisa (PGP) de Arealva-

SP, Brasil, no ano de 2013, bem como refletir e 

compreender a trajetória do grupo como espaço 

formativo e de parceria entre universidade e 

escola. Destaca-se a inter-relação dos eixos do 

Projeto Observatório da Educação (OBEDUC) e 

a necessidade de melhor compreensão das 

avaliações em larga escala e suas implicações, 

principalmente após algumas experiências no 

âmbito das questões sociocientíficas e da 

formação de professores na escola. 

Indicadores dos Grupos de Pesquisa da área 

de Gestão da Informação na Região Nordeste: 

um enfoque para a colaboração em artigos e 

periódicos 

Santana et al. 2014 Universidade Federal 

de Pernambuco 

Elaborar e discutir os indicadores científicos 

sobre os Grupos de Pesquisa da área de Gestão da 

Informação vinculados às Instituições de Ensino 

Superior (IES) da região Nordeste do Brasil. 

O impacto da criação de um GP em uma 

escola de Ensino Básico: uma reflexão a 

partir do NEPAG no Colégio Pedro II 

Yan Navarro 

de Fonseca 

Paixão 

2014 - O presente artigo busca analisar a presença de um 

grupo de pesquisa em uma escola de Ensino 

Básico a partir da criação do Núcleo de Estudos e 

Pesquisas Audiovisuais em Geografia – NEPAG, 

e o impacto de sua criação no Colégio Pedro II 

Campus Realengo II e na comunidade escolar 

desta instituição. 
Interfaces currículo do Ensino Médio e 

Geociências: 10 anos de reflexões de Grupo 

de Pesquisa Colaborativo 

Sicca et  al. 2014 Universidade Federal 

de São Carlos 

(UFSCar) 

O objetivo deste estudo é revelar como 

professores da educação básica descrevem a 

contribuição das Ciências da Terra para sua 

formação e quais são as implicações para o 

currículo do Ensino Médio. 

Percursos de um Grupo de Pesquisa-

Formação: tensões e (re) construções 

Perrelli et al. 2013 - Apresenta reflexões sobre os desafios enfrentados 

no desenvolvimento de uma pesquisa-formação 

que investigou professores da educação básica e 

seus processos de aprendizagem da docência. 

Examinam-se as tensões e reconstruções da 

pesquisa e os principais conceitos que balizaram 

o trabalho do grupo. 
Construção de saberes interdisciplinares em 

redes: limites e possibilidades de um Grupo 

de Pesquisa 

Ferriani et al. 2013 Universidade de São 

Paulo  

Conhecer como se configuram os vínculos entre o 

Núcleo de Estudo, Ensino e Pesquisa do 

Programa de Assistência Primária de Saúde 

Escolar e as instituições envolvidas na atenção às 

crianças e aos adolescentes, assim como nas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Trata-

se de estudo descritivo-exploratório, de 

abordagem qualitativa, que teve como campo o 

Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e 

Saúde Pública da Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto-USP. 

A construção do pensamento complexo em 

Educação: primeiros passos 

Marques et al. 2013 Universidade Federal 

de São Carlos  

Analisar a constituição e dinâmica de dois grupos 

de pesquisa da UFSCar/CNPq- “Formação de 

Professores, Ambientalização Curricular e 

Educação em Ciências” e “Grupo de Estudo e 

Pesquisa em Educação Científica” - à luz da 

teoria dos grupos operativos de Pichon-Rivière e 

da teoria da complexidade. 

Formação de um Grupo de Pesquisa em 

Enfermagem na área de Saúde da Mulher e 

Gênero 

Fonseca et al. 2012 Universidade de São 

Paulo 

Trata-se do relato da experiência sobre a 

formação de um grupo de pesquisa por meio da 

estratégia metodológica participativa e 
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emancipatória da oficina de trabalho. 

Pesquisa de gênero na produção de 

Enfermagem: contribuição do Grupo de 

Pesquisa Gênero, Saúde e Enfermagem da 

EEUSP 

Fonseca et al. 2011 Universidade de São 

Paulo 

Descrever e analisar a produção do saber 

construído pelo grupo, seu produto e processo de 

construção. 

Teorizando a prática ou praticando a teoria? 

Os deslocamentos identitários de duas 

professoras de Inglês em um Grupo de 

Pesquisa-ação 

Reis, Silva e 

Torres 

2011 Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Investiga alguns deslocamentos identitários 

vivenciados por duas professoras de inglês da 

rede pública de ensino do estado de Minas Gerais 

em um grupo de pesquisa-ação. Objetivamos 

explorar como a pesquisa-ação, desenvolvida 

pelas professoras, conjuga teoria e prática, ao 

mesmo tempo em que as impulsiona a se 

(re)descobrir de forma responsável em seu fazer 

pedagógico. 

Plano Estratégico para o ambiente acadêmico: 

estudo de de caso de um Grupo de Pesquisa 

da Universidade Federal do Paraná 

Greef; Costa e 

Castilho-

Junior 

2011 Universidade Federal 

do Paraná 

Aplicação de um plano estratégico ao Grupo de 

Pesquisa Aplicada em Ciência, Informação e 

Tecnologia (GP-CIT), poderá - potencialmente - 

agregar valor a processos e decisões neste 

ambiente. 

Experiência dos acadêmicos de Enfermagem 

em um Grupo de Pesquisa 

Krahl et al. 2009 Universidade de 

Passo Fundo 

O artigo revela as contribuições do grupo aos 

acadêmicos a partir da sua efetiva participação 

em todas as etapas do processo de pesquisa. 

Aponta essa participação como uma oportunidade 

para o entrelaçamento dos conhecimentos 

teóricos com a prática assistencial e que ainda se 

constitui em um importante instrumento para o 

desenvolvimento do seu poder criativo na medida 

em que propicia a busca de soluções para os 

problemas encontrados na realidade. 

Integração do computador nas de 

Matemática: um estudo sobre o uso do Cabri-

Geomètre num Grupo de Pesquisa-ação 

Lopes Junior; 

Freitas; Muniz 

2009 Universidade Federal 

do Mato Grosso do 

Sul 

Apresenta um trabalho de pesquisa no qual a 

pesquisa-ação é utilizada como prática reflexiva 

na formação continuada; Descreve a opção 

metodológica num projeto de formação de 

professores de Matemática, voltado ao trabalho 

com Geometria e à integração do computador nas 

aulas de Matemática. Análise do processo de 

constituição de um grupo com características 

colaborativas e sobre o uso de tecnologias nas 

escolas. 

O Grupo de Pesquisa Cultura, Ambiente e 

Educação 

Isabel C. M. 

Carvalho 

2009 Pontíficia 

Universidade Católica 

do Rio Grande do Sul 

Apresentar o Grupo de Pesquisa Cultura, 

Ambiente e Educação, disponível no Diretório de 

Pesquisa do CNPq, para duas oportunidades de 

apresentação e intercâmbio da pesquisa em 

Educação Ambiental. 

Pesquisas sobre Inclusão Escolar: Revisão da 

agenda de um Grupo de Pesquisa 

Enicéia 

Gonçalves 

Mendes 

2008 Universidade Federal 

de São Carlos 

Trata-se de uma revisão dos 29 estudos 

concluídos no âmbito do grupo (oito projetos de 

iniciação científica, onze dissertações de 

mestrado, cinco teses de doutorado, e seis 

projetos de grande porte) a fim de oferecer uma 

descrição racional para o delineamento da agenda 

de pesquisas do grupo e sintetizar os principais 

achados e suas implicações práticas. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Na relação dos artigos (Quadro 3), percebemos uma predominância de objetivos 

de investigação do próprio grupo, ou seja, verificar as contribuições formativas do 

grupo, os trabalhos científicos que são desenvolvidos pelos membros (MENDES, 2008; 

KRAHL et al., 2009; CARVALHO, 2009; LOPES-JUNIOR; FREITAS; MUNIZ, 2009;  

REIS; SILVA; TORRES, 2011; GREEF; COSTA; CASTILHO-JUNIOR, 2011; 

FONSECA et al., 2011; FONSECA et al., 2012; ANDRADE, 2013; FERRIANI et al., 
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2013; MARQUES et al., 2013; PERRELLI et al., 2013; PAIXÃO, 2014; SICCA et al., 

2014; SILVA; FAGUNDES, 2015; MARTINHO; CUBA; BERNARDES, 2015; 

TEIXEIRA; PASSOS; ARRUDA, 2015; SOARES; MACULAN, LIMA, 2015; PERES; 

RAMIL, 2015; THÜRLER; COLLING, 2016; ENGELMAN et al., 2017; SIQUEIRA et 

al., 2017; SCHMIDT et al., 2018). 

Esses artigos evidenciam que a concepção, organização e continuidade das ações 

de um grupo de pesquisa, independente da área de atuação e região, passam por 

processos dinâmicos e complexos, em que é “essencial entender os contextos 

institucionais, financeiros, políticos e culturais, pois tal análise possibilita uma reflexão 

quanto ao próprio grupo e os resultados alcançados, permitindo propor novas práticas de 

pesquisa” (ONO, 2012, p. 21). E, mais importante, a consolidação e sucesso de um 

grupo está relacionado aos esforços individuais e coletivos de seus integrantes, da 

coesão e afetividade da equipe e das relações interpessoais, apoio do líder, além de todo 

um suporte institucional e financeiro (ONO, 2012). 

De acordo com Perrelli et al., (2013), à medida que se investiga o seu próprio 

grupo e o processo formativo que nele ocorre, produzindo conhecimento sobre isso, a 

partir de uma postura questionadora, as interações e as ações desenvolvidas alcançam 

um outro patamar de investigação, desenvolvimento dos temas e das pesquisas, e da 

ação colaborativa entre os membros do GP. 

Na figura 3 é possível visualizar um resumo da distribuição e dos tipos dos 

trabalhos ao longo dos anos, em que podemos verificar que nos últimos quatro anos 

houve um crescimento consubstancial de pesquisas com a temática de GP, 

principalmente de artigos. 
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Figura 3: Distribuição diacrônica dos trabalhos que discutem a temática de grupos 

de pesquisa no período de 2008 a 2018. 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 

Em relação aos objetivos relacionados à formação de pesquisadores e recursos 

humanos, tanto os artigos, como as dissertações e teses, apresentam um bom 

fundamento para esse espaço formativo, da graduação (SOUZA, 2008; KRAHL et al., 

2009; JUSTINA, 2011; POSSEBON, 2015; QUEIROZ, 2016; MONTE, 2017; 

SIQUEIRA et al., 2017), pós-graduação e de professores da educação básica em 

exercício (PINHEIRO-JUNIOR, 2010; CARLOS, 2013; PERRELLI et al., 2013; 

PLAZA, 2015; CRUZ, 2016; MENDONÇA, 2016; CARNIO, 2017) e dos próprios 

professores-líderes (BEDIN, 2012; BAÊTA, 2014; BANDEIRA, 2015). 

Nosso interesse, mais especificamente, são os trabalhos que enfocam o papel 

formativo dos grupos de pesquisa para a formação inicial de professores. 

Assim, diferentes autores especificam que os grupos de pesquisa em que há a 

participação de alunos da graduação, atuam como facilitadores na produção de 

conhecimentos e de habilidades técnicas de pesquisa em determinada área (SOUZA, 

2008; KRAHL et al., 2009; JUSTINA, 2011; ONO, 2012; BAÊTA, 2014; QUEIROZ, 

2016; MONTE, 2017; MOREIRA, 2017); promove o desenvolvimento acadêmico e 

profissional dos estudantes (SOUZA, 2008; KRAHL et al., 2009; JUSTINA, 2011; 

ONO, 2012; BAÊTA, 2014; QUEIROZ, 2016); estimula o trabalho em equipe por meio 

das relações interpessoais (KRAHL et al., 2009; ONO, 2012; MOREIRA, 2017); 

proporciona uma visão ampliada do universo acadêmico (SOUZA, 2008; KRAHL et al., 

2009; POSSEBON, 2015; MONTE, 2017); estimula a continuação dos estudos, por 

meio da pós-graduação (mestrado e doutorado) (SOUZA, 2008; KRAHL et al., 2009; 

BAÊTA, 2014; QUEIROZ, 2016; MONTE, 2017). 
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 Esses trabalhos, sobre a participação de alunos da graduação em GP, mostram a 

necessidade de se ampliar a investigação desse espaço dentro da universidade, a partir 

de novas abordagens e em distintas regiões do país. 

 A Tabela 1, mostra a distribuição dos trabalhos de acordo com a área do 

conhecimento. É possível notar que há um maior número de publicações na área de 

Educação, com destaque para a Matemática. Porém ainda é incipiente o número de 

pesquisas que enfocam essa temática, como havíamos discutido, sendo que existem 

áreas que nem tratam do assunto.  

 

Tabela 1: Relação das áreas/cursos e a sua disposição pelo tipo de trabalho. 

Área/Curso Artigos Dissertações Teses Total 

Administração 1 3 0 4 

Ciência da Informação 3 0 1 4 

Ciências 1 2 1 4 

Ciências Biológicas 0 2 2 4 

Ciências e Matemática 1 1 1 3 

Ciências Sociais 1 0 0 1 

Educação 4 0 0 4 

Educação Física 0 1 0 1 

Enfermagem 5 0 0 5 

Engenharia da Produção 0 0 1 1 

Geografia 1 0 1 2 

Inglês 1 0 0 1 

Matemática 3 3 1 7 

Nutrição 0 1 0 1 

Pedagogia 1 3 1 4 

Psicologia 1 1 0 2 

Química 0 1 0 1 

Secretariado Executivo Bilíngue 1 0 0 1 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Por meio da Figura 4, podemos ter uma visão mais panorâmica da proporção de 

trabalhos por áreas.  
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Figura 4: Relação das áreas/cursos que discutem a temática de grupos de pesquisa. 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 Alguns trabalhos trouxeram referenciais teóricos para explicar a formação e o 

processo grupal, tendo destaque para o autor Lüdwig Fleck, ao utilizar suas ideias e 

postulados para entender a unidade e a diversidade das temáticas e paradigmas vigentes 

nas linhas de pesquisa dos GP da área da Matemática (HERMANN, 2011) e da 

Geografia (CAMPOS, 2012). Souza (2008) trouxe como referencial Cornelius 

Castoriadis para analisar as dimensões do imaginário social a partir da participação das 

licenciandas em Pedagogia e Educação Especial da UFSM ao longo do seu processo 

formativo. E o artigo de Marques et al. (2013), analisa o seu grupo a partir da Teoria dos 

Grupos Operativos proposto por Pichón-Riviere, autor da Psicologia Social, e que será 

utilizado como um dos nossos referenciais. Os mesmos autores, apontam que é “escassa 

a literatura sobre processos de incorporação da complexidade na dinâmica de GP” 

(MARQUES et al., 2013, p. 2131). 

 A maioria dos trabalhos utiliza outros referenciais para analisar questões 

específicas da formação e/ou realizaram levantamento bibliográfico/Estado da Arte de 

trabalhos que tratam sobre a temática dos GP, grupos de estudos e grupos colaborativos. 

 Em relação à distribuição geográfica dos trabalhos há uma assimetria muito 

relevante, existindo uma predominância das regiões Sul e Sudeste, o que reflete uma 

situação já explicitada por outros trabalhos em outras temáticas, e também presente na 

de GP (MONTE, 2017). Uma das explicações para esse fato, é que há poucos cursos de 

pós-graduação nas outras regiões periféricas brasileiras, o que levou a um 
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direcionamento, criação e fortalecimento de programas de pós-graduações nessas 

regiões a partir do ano de 2010, de acordo com o CNPq. 

A Figura 5 mostra as regiões de onde são provenientes os trabalhos que enfocam 

os grupos de pesquisa. Destaca-se a região Sudeste com 24 trabalhos, sendo São Paulo a 

detentora da primeira posição com 21 trabalhos – destes, 9 provenientes da UNESP 

(seis teses, uma dissertação e dois artigos); a UFSCar com cinco trabalhos (duas 

dissertações e três artigos); a USP com quatro trabalhos (uma dissertação e três artigos); 

a PUC-SP com dois trabalhos (uma dissertação e uma tese) e a Universidade Cruzeiro 

do Sul com uma tese. O Estado de Minas Gerais aparece com três trabalhos, sendo dois 

artigos da UFMG e um artigo da Universidade de Uberaba. 

 

Figura 5: Distribuição por região geográfica dos trabalhos encontrados. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em segundo lugar, aparece a Região Sul com 16 trabalhos, sendo o estado do 

Rio Grande do Sul o que possui maior publicação com o tema. A UFSM possui seis 

dissertações; a UFRGS duas; a PUC-RS, a Universidade de Passo Fundo, a 

Universidade Feevale e a Universidade Federal de Pelotas, cada uma com um artigo 

publicado. Logo após vem o Estado do Paraná com quatro trabalhos, sendo a 
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Universidade Estadual de Londrina (com duas dissertações e um artigo) e a 

Universidade Federal do Paraná com um artigo publicado. 

Em terceiro lugar está a Região Centro-Oeste com cinco trabalhos sobre a 

temática dos grupos de pesquisa: a Universidade Federal do Mato Grosso aparece com 

três artigos; no Distrito Federal, a UnB possui uma tese e uma dissertação. 

A Região Nordeste, aparece em quarto lugar com quatro trabalhos acerca da 

referida temática: a Universidade Federal da Bahia (UFBA) possui dois artigos 

publicados; a Universidade Federal de Pernambuco um; já a Universidade Federal do 

Ceará (UFC) possui uma dissertação. Em nossa busca não encontramos trabalhos sobre 

a temática realizados em instituições da região Norte.  

Podemos conferir na Figura 6, a distribuição dos trabalhos que encontramos em 

nossa busca por universidades. 

 

 Figura 6: Distribuição dos trabalhos encontrados de acordo a universidade de 

origem. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa.           

*Diversas Universidades, cada uma com um trabalho publicado (Universidade Cruzeiro do Sul, Univ. 

Estadual do Ceará, Univ. Estadual do Oeste do Paraná, Univ. Feevale, Univ. Estadual do Mato Grosso, 

Univ. de Uberaba, Univ. Federal do Mato Grosso, Univ. Federal de Pelotas, Univ. Federal de Pernanbuco, 

Univ. de Passo Fundo, Univ. Federal do Mato Grosso do Sul e Pontíficia Universidade do Rio Grande do 

Sul). 

**UNESP (Univ. Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”), UFSM (Univ. Federal de Santa Maria), 

UFSCar (Univ. Federal de São Carlos), USP (Universidade de São Paulo), UEL (Univ. Estadual de 

Londrina), UNB (Univ. de Brasília), PUCSP (Pontíficia Universidade de São Paulo), UFMG (Univ. 

Federal de Minas Gerais), UFRGS (Univ. Federal do Rio Grande do Sul), UFBA (Univ. Federal da 

Bahia). 
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De acordo com esses dados (número de trabalhos que abordam a formação 

inicial, número de trabalhos que são dos cursos de Ciências Biológicas, que utilizam os 

nossos referenciais teóricos e o incipiente número de publicações produzidas na Bahia 

sobre a temática de Grupos de pesquisa) é que esse nosso trabalho se torna relevante no 

sentido de ampliar a discussão da temática dos GP para a formação de professores e 

biólogos. 

Assim, diante desse panorama inicial de que tratamos até aqui: o contexto em 

que se desenvolveu o pensamento e o espaço dos grupos de pesquisa dentro das 

universidades e da apresentação dos trabalhos produzidos com a temática; no próximo 

capítulo, buscaremos entender a dimensão formativa e institucional dos grupos de 

pesquisa, pois é de conhecimento nosso, que dentro dos grupos não há só a produção de 

conhecimento, não há só o desenvolvimento científico, mas existem as relações 

interpessoais, o desenvolvimento de identidades e autonomia, proporcionadas pelo 

convívio e trocas de experiências com o outro. Desse modo, precisamos entender, em 

um movimento dialético, essas dimensões, e de como os GP estão preocupados tanto 

com o desenvolvimento científico, quanto com a formação dos estudantes como 

pesquisadores e profissionais capacitados, e como essas vivências e aprendizados 

poderão refletir na formação do futuro professor de Ciências e Biologia. 
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Capítulo 2 

Referencial Teórico 

Neste capítulo, tomamos como referencial teórico autores da Psicologia Social, 

que discutem os diferentes movimentos grupais que ocorrem na sociedade, a exemplo 

de Enrique Pichon-Rivière, pois consideramos que ele poderá nos fornecer a base para 

entender as relações que ocorrem nos grupos. No segundo tópico, posteriormente, 

discutiremos a que contexto e concepção de formação de professores nos pautamos, 

com foco para formação de professores de Ciências e Biologia. 

 

2.1. A Dinâmica Grupal em Pichon-Rivière  

A vida humana é grupal e só quando tomamos consciência disso é que 

reconhecemos a importância da vivência em grupo. Todas as instituições (família, 

igreja, escola, rede de amigos) formam grupos que têm em sua gênese a estrutura básica 

de relações mútuas entre os indivíduos que possuem interesses e objetivos em comum, 

de maneira dinâmica, ao longo de um tempo, seja este determinado ou não, porém que 

lhes atribuem valores e crenças.  

A Psicologia Social é um campo da Psicologia que possui uma perspectiva 

interessante para o estudo dos processos grupais, pois suas teorias e conceitos podem 

clarear as relações entre o indivíduo e a sociedade, apresentando o grupo como 

intermédio entre essas entidades. Ela busca entender “como seus membros se organizam 

para garantir sua sobrevivência até seus costumes, valores e instituições necessários 

para a continuidade da sociedade” (LANE, 2006, p. 10). 

Para nos ajudar nessa caminhada, buscamos em Enrique Pichon-Rivière (1988; 

2005) entender como a Psicologia Social trata dos grupos sociais, e que desta forma, 

possamos compreender, por meio de uma releitura, como as experiências 

extracurriculares e os grupos de pesquisa podem auxiliar na formação do licenciando 

em Ciências Biológicas. As teorias desse autor foram formuladas em um contexto de 

saúde mental e da psicanálise, por isso seus conceitos são mais difundidos e conhecidos 

em instituições e por profissionais ligados à área da saúde, em específico da saúde 

mental. Para nós é um desafio entender e dialogar com sua teoria para compreender os 

grupos sociais, mais especificamente os grupos de pesquisa dentro das universidades. 
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Pichon-Rivière nasceu em Genebra na Suíça em 25 de junho do ano de 1907, 

mas logo saiu da Europa, devido ao momento histórico e político complicado da época, 

mudando-se com seus pais e irmãos para Argentina, onde estabeleceu residência. Toda a 

sua experiência com culturas diversas, a vivência com a família, a ida para Buenos 

Aires, o contato com uma tribo indígena, as primeiras leituras da psicanálise ainda 

criança, a formação em Medicina e Psiquiatria, formaram o arcabouço necessário para 

ele cunhar suas teorias e o tratamento por meio de grupos (OKAMOTO, 2017). 

Enrique Pichón-Riviere (1907-1977) foi um psiquiatra e psicanalista que, pelo 

contato com seus pacientes e os profissionais de saúde, formulou uma teoria de Grupos 

Operativos, visando a resolução das dificuldades internas do indivíduo com o outro, 

dentro de um processo grupal. Para ele um grupo é um “conjunto de pessoas ligadas 

entre si por constantes de tempos e espaço, articuladas por sua mútua representação 

interna, que se propõe de forma explícita ou implícita uma tarefa a qual constitui sua 

finalidade, interatuando através de complexos mecanismos e papéis” (PICHÓN-

RIVIERE, 2005, p. 35). 

Já formado e atuando no Hospício de Las Mercedes (Buenos Aires/Argentina), 

em 1936, percebeu que os enfermeiros que recepcionavam as famílias dos doentes não 

sabiam orientar/informar sobre o tratamento e nem sobre os mitos que eram comuns na 

época sobre os diferentes tipos de loucura. Após um período de observação, se viu na 

obrigação de formar os enfermeiros para atuarem naquele contexto, criando um grupo 

em que se discutiam casos e panoramas da psiquiatria como um todo. De acordo com 

Okamoto (2017, p. 42), “nesta experiência que durou 12 anos, pôde observar como os 

grupos se organizam, como se articulam quando têm um objetivo em comum. Sua teoria 

dos Grupos Operativos tem seu início aqui”. E continua, 

 

Pichon-Rivière valorizou a experiência que já existia ali [hospitais 

psiquiátricos], apostou na potência dos grupos e nesse encontro dos diferentes. 

Acreditou na força dos coletivos e fez sua obra calcada na necessária e 

inevitável articulação entre o sujeito e a sua família, entre os grupos e as 

instituições, entre as instituições e a política, enxergou que nesse movimento se 

reúnem as condições necessárias para as transformações desejadas 

(OKAMOTO, 2017, p. 10). 

 

Após esse período e do seu afastamento do Hospício de Las Mercedes, devido à 

incompatibilidade dos seus pensamentos com a estrutura vigente da época em relação ao 

tratamento clínico dos pacientes, ele realizou uma experiência na cidade do Rosário, que 

envolveu 300 pessoas de diferentes lugares e contextos, sua proposta era validar na 

prática a teoria dos Grupos Operativos (OKAMOTO, 2017). 
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Foram organizados grupos com coordenador e observador, que trabalharam 

com conteúdos diversos, contrários, dialetizando os conteúdos, superando 

contradições dilemáticas para transformá-las em contradições dialéticas. Foram 

formados inicialmente grupos heterogêneos a partir da ordem de chegada sem 

critérios, depois grupos homogêneos a partir de atividades profissionais 

semelhantes. Constatou-se que os grupos são mais produtivos quanto mais 

heterogêneos forem seus participantes e mais homogêneos for a dedicação à 

tarefa (OKAMOTO, 2007, p. 33). 

 

 Tanto as experiências de Las Mercedes e a da cidade de Rosário (que ocorreram 

em um contexto conturbado social e político na Argentina entre os anos de 1960 e 

1970), além do contato que tratam da psicanálise, do materialismo dialético e histórico, 

da semiologia, das relações políticas, econômicas, sociais e psíquicas, possibilitou um 

arcabouço em que Pichón-Rivieri criou suas teorias e conceitos necessários para 

compreender a dinâmica grupal e o tratamento dos pacientes. Para compreender as 

ideias de Pichon-Rivière é necessário entender os seguintes conceitos: Teoria do 

Vínculo, Esquema Conceitual e Referencial Operativo (ECRO), Grupo Interno e Grupo 

Operativo.  

 A Teoria do Vínculo é um elemento fundamental de toda sua teoria e é pensada 

por meio do homem em seu contexto, ele pensa o sujeito como agente, produtor e 

protagonista de sua história. Sua Psicologia tem como objetivo as mudanças no contexto 

social e das estruturas internas do sujeito, esse encontro é chamado por ele de vínculo 

(PICHON-RIVIÈRE, 2005). Para ele, “o sujeito nunca poderá ser pensado 

isoladamente, mas sempre articulado em tramas vinculares, grupais, institucionais e 

sociais” (OKAMOTO, 2017, p. 48). 

Para Pichon-Rivière, o sujeito parte de relações sociais que foram vivenciadas, 

construídas e internalizadas, o que ele chamará de “relações ecológicas”, que nada mais 

são que estruturas vinculares entre o sujeito, o ambiente e suas mútuas inter-relações. 

Esse movimento dialético entre o vínculo interno e externo promove os momentos de 

aprendizagem e de comunicação, em que as relações dos objetos podem ser positivas 

e/ou negativas, prazerosas e/ou frustrantes (OKAMOTO, 2017).  

 

O mundo interno é constituído por um processo de progressiva internalização 

dos objetos e dos vínculos. Este mundo encontra-se em permanente interação, 

interna e com o mundo exterior. Através da diferenciação entre mundo externo 

e interno, o sujeito adquire identidade e autonomia (sentimento de mesmidade 

ou vivência do self). A noção de mundo interno aparece como possibilidade de 

resolver o conflito entre o geral e o particular. Assim, entraremos no terreno da 

ecologia interna, que investiga os mecanismos pelos quais se constrói um 
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mundo interno em interação permanente com o externo através de processos de 

introjeção e projeção (PICHON-RIVIÈRE, 2005, p. 75, grifos do autor). 

 

 Nesse movimento dialético, os momentos de aprendizagem e comunicação, se 

dão em forma de uma espiral, em que a cada “giro” (realimentação e retroalimentação 

com novas experiências, contatos, etc.) é feito uma síntese de uma nova ideia, 

favorecendo ao sujeito uma interrelação e vinculação com outros sujeitos, o meio e 

objetos do mundo exterior, o que modifica-o (PICHON-RIVIÈRE, 2005).  

 Assim, Pichon-Rivière estabelece três tipos de análise para com seus pacientes, e 

que podemos traduzir para nossos sujeitos de análises (a relação dos grupos de pesquisa 

com os licenciandos e os professores-líderes): a psicossocial (do indivíduo ao seu 

exterior, o seu contexto), a sociodinâmica (analisa o grupo como um corpo, e como se 

dão as relações entre os diferentes membros do grupo), e a análise institucional (pensa o 

grupo como estrutura, seja ele pequeno ou grande, incluso em uma/umas 

instituição/instituições). Essas análises não podem ser feitas separadamente, ao 

contrário elas se integram/complementam (OKAMOTO, 2017). 

 A partir de então, podemos pensar na Teoria dos Grupos Operativos, que são 

grupos que possuem tarefas específicas para alcançar seus objetivos, possuem um 

coordenador responsável por interpretar as dificuldades enfrentadas para a execução da 

tarefa pelos outros membros, em um movimento de análise pelo próprio grupo para a 

superação das dificuldades surgidas (PICHON-RIVIÈRE, 2005). De acordo com 

Okamoto (2007, p.52) “a tarefa, objetivo ou finalidade do grupo tem a função de ser um 

elemento disparador do processo grupal, é o que dá o ponto de partida para que o 

trabalho grupal comece”. Para nosso trabalho, esse é um conceito importante, pois é ele 

que vai nos possibilitar tentar entender o papel dos professores-líderes (coordenadores) 

e a sua interrelação com os membros dos grupos de pesquisas (os licenciandos). 

 As tarefas podem ser descritas em dois tipos: a tarefa explícita, razão pela qual 

existe aquele grupo e do por que as pessoas se reúnem nele; já a tarefa implícita, 

consiste nos questionamentos internos dos membros do grupo. A reunião dessas tarefas, 

podemos chamar de movimento de práxis, que possibilita o enriquecimento do ser 

humano, ultrapassando a dissociação entre a teoria e a prática vivenciada, entre a ação e 

a ideologia, entre o narcisismo e o desejo (PICHON-RIVIÈRE, 2005). Para Okamoto 

(2017): 

A técnica dos Grupos Operativos caracteriza-se por estar centrada de forma 

explícita, em uma tarefa: aprendizagem (...). Sob esta tarefa subjaz outra 
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implícita, que aponta para a ruptura, através do esclarecimento das pautas 

estereotipadas que dificultam a aprendizagem e a comunicação, criando 

obstáculos frente a toda situação de progresso ou mudança (OKAMOTO, 2017, 

p. 52). 

 

 

Nas palavras de Pichon-Rivière, o Grupo Operativo é, 

 

Um grupo centrado na tarefa que tem por finalidade aprender a pensar em 

termos de resolução das dificuldades criadas e manifestadas no campo 

grupal, e não no campo de cada um de seus integrantes, o que seria uma 

psicanálise individual em grupo. Entretanto, também não está centrado 

exclusivamente no grupo como nas concepções gestálticas, mas em cada 

aqui-agora-comigo na tarefa que se opera em duas dimensões, constituindo 

de certa forma, uma síntese de todas as correntes (PICHON-RIVIÈRE, 2005, 

p. 147). 

 

 Assim, cada membro do grupo é uma parte importante e carrega consigo 

inúmeros conhecimentos/vivências/experiências que ao se articular com os 

conhecimentos/vivências/experiências dos outros membros, compõem um grupo único. 

A partir da observação dos diferentes grupos e da evolução das condutas e interação dos 

membros, Pichon-Rivière (2005) criou uma escala com seis “níveis”: i) afiliação ou 

identificação: é o momento em que ele decide entrar no grupo, mas ainda mantém certa 

distância, sem se envolver muito com as tarefas; ii) pertença: existe uma maior 

integração ao grupo e as suas tarefas; iii) cooperação: contribuição na tarefa grupal, 

ainda que tímida; iv) pertinência: existe uma maior interação com a tarefa e no 

esclarecimento/ajuda juntamente com os outros membros; v) comunicação: maneira 

como se dá as trocas de informações entre os membros do grupo, podem ser por 

reuniões, verbal, pré-verbal, etc.; vi) aprendizagem: as trocas de 

informações/experiências entre os membros do grupo, transformando-se em novas 

informações construídas coletivamente. 

A figura do coordenador, que possui a tarefa de articular as atividades e relações 

entre os membros, e principalmente, de ajudá-los a pensar, a questionar, a interagir, a se 

permitir, a se modificar (PICHON-RIVIÈRE, 1988; 2005). Assumimos que esse 

também é o papel do professor-líder dos grupos de pesquisa, à medida que eles 

estruturam o grupo, as tarefas que serão executadas, os temas e o desenvolvimento das 

pesquisas, ele contribui para que os demais membros do grupo tornem-se ativos nesse 

processo. 

 O coordenador não possui o grupo, ele criou e está no grupo, mas na medida em 

que há a entrada e saída dos membros em um determinado período, o grupo inicial já se 
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modificou. Portanto, a cada período o grupo se modifica, de acordo com os membros 

que dele participam, cada história pessoal, irá confrontar e complementar o grupo 

naquele instante (PICHON-RIVIÈRE, 2005). É o que Okamoto (2007, p. 56) traz que 

“o grupo não é proprietário do tema e não o esgotará, este terá que ser reelaborado 

constantemente”. 

 De acordo com Okamoto (2017, p. 59) o, 

 

Grupo Operativo constrói com ritmo próprio o seu referencial, o que permite 

que ele funcione como equipe, como uma unidade coerente. Isto não significa 

que todos pensem da mesma forma. Ao contrário, o sentido da verdadeira 

unidade é o grupo poder comportar pensamentos diversos e opostos 

(BLEGER, 1985 citado por OKAMOTO, 2017, p. 59). 

 

 Desta forma, os grupos atuam como um espaço de construção de significados a 

partir da troca de conhecimentos entre seus membros, possibilitando o aprender a agir, a 

pensar, a propor hipóteses científicas, pesquisas, desenvolvimento pessoal, social e 

profissional, e no caso dos grupos de pesquisa, o desenvolvimento acadêmico. Em 

palavras pichonianas, a tarefa depende então, da percepção, da interação, da linguagem 

e do campo afetivo, que promovem o vínculo dentro do grupo. 

 Nascemos já inseridos em um contexto político-histórico-econômico-social e em 

um grupo ou instituição social estabelecido, o da nossa família, que possui regras e 

costumes que somos moldados ao longo de nossa criação. Posteriormente, adentramos 

em outros grupos sociais, como o da escola, igreja, universidade, amigos, etc; ou seja, 

carregamos conosco uma história construída em contato com esses grupos sociais. À 

essa bagagem histórica, Pichon-Rivière chama de grupo interno. De acordo com 

Okamoto (2017, p. 71), o conceito de grupo interno surge “como possibilidade de 

resolver o conflito entre o geral e o particular”. Para melhor entendermos, a figura 7 traz 

uma ilustração esquemática do Grupo Operativo, que no nosso caso, assumimos sendo 

os grupos de pesquisa e como, grupo interno, o indivíduo, que são os licenciandos e os 

professores-líderes. 
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Figura 7: Ilustração esquemática do Grupo Operativo e do Grupo Interno, 

conceitos da Teoria de Pichon-Rivière. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 A partir do esquema acima, entramos em outro conceito chave da teoria 

pichoniana: o Esquema Conceitual e Referencial Operativo (ECRO), que diz 

respeito ao conhecimento atual, a partir das produções sociais, em movimento dialético 

conceitual e estrutural, em que o tempo é responsável pelas mudanças e aquisições de 

conhecimento e experiências. Ou seja, “cada experiência agrega elementos para que a 

experiência seguinte seja mais enriquecedora” (PICHON-RIVIÈRE, 1988, p. 61). 

 Esse conceito é resultado de suas diversas experiências de vida, do seu contexto 

histórico-cultural e pessoal, com a junção de diferentes culturas. Assim, ele salienta que: 

 

Este conjunto estrutural e genético nos permite a compreensão horizontal (ou 

totalidade comunitária) e vertical (o indivíduo nela inserido) de uma 

sociedade em permanente situação de mudança e dos problemas de adaptação 

do individuo a seu meio. Como instrumento, é o que permite planejar um 

manejo de relações com a natureza e seus conteúdos, nos quais o sujeito se 

modifica a si mesmo e modifica o mundo em um constante interjogo dialético 

(PICHON-RIVIÈRE, 2005, p. 170). 

 

E, mais à frente, no mesmo livro, o autor complementa: 

Entendendo-se por verticalidade aquilo que se refere à história pessoal do 

sujeito, e por horizontalidade o processo atual que acontece no aqui e agora, 

na totalidade dos membros. Na realidade, verticalidade e horizontalidade são 

unidades de trabalho. Chamam-se em geral unidades de trabalhos quando 

operam de um modo complementar, quando verticalidade e horizontalidade 

coincidem num momento dado pelo somatório dos elementos que constituem 
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a unidade; trata-se de um conjunto operativo. No momento em que a 

verticalidade e horizontalidade se juntam, nesse momento determinado, 

constitui-se “a operação do grupo”, juntam-se os dois vetores que constituem 

o essencial do grupo operativo (PICHON-RIVIÈRE, 2005, p. 260). 

 

Assim, o grupo interno de cada membro age como um sistema, em que se 

relacionam e interagem com o grupo interno do outro, realimentando as interações com 

o meio. Nesse processo de aprendizagem, no momento em que o membro apreende as 

informações/experiência do outro e transforma/modifica a si mesmo (PICHON-

RIVIÈRE, 2005). 

Para Okamoto (2017) a teoria de Pichon-Rivière é fundamental para entender a 

potencialidade do trabalho com os grupos, pois é necessário conhecer qual é a história 

do grupo, quais seus objetivos, qual o posicionamento e a concepção do coordenador 

sobre o grupo e como se dá a relação dialética dos membros e das tarefas realizadas pelo 

grupo. De acordo com a autora, Pichon-Rivière pensou os grupos, “como produto e 

produtor de seu tempo, local privilegiado de encontro com o outro, onde é possível, 

através do olhar do outro, saber melhor que se é” (OKAMOTO, 2017, p. 83). 

 

2.2. Formação de Professores Crítica 

Neste tópico apresentaremos nossa concepção de pesquisa e de Educação em 

que nos apoiamos, nas bases teóricas e epistemológicas da Teoria Crítica. E como 

podemos pensar a Formação de Professores, por meio dos espaços extracurriculares de 

formação, com enfoque para os grupos de pesquisa.  

Pensar e trabalhar com a Formação de Professores, exige, antes de qualquer 

coisa, saber a que tipo de formação estamos comprometidos. Para tanto é indispensável 

conhecer o campo do conhecimento e das pesquisas educacionais que nos levaram ao 

projeto de formação e de escola que temos hoje na nossa sociedade, e termos em mente 

que projeto de formação e de escola almejamos para o futuro. Essa, a nosso ver, é uma 

tarefa conflitante, visto quem pensa, planeja e pesquisa o projeto de formação de escola, 

não são as mesmas pessoas que as executam. Sobre isso, Carr e Kemmis (1988, p. 13) 

que a formação de professores “é um processo de reflexão que requer a participação do 

pesquisador na ação social, ou que os participantes se tornem pesquisadores”. 

Então, é necessário diminuir a distância entre planejadores e executores, e uma 

das alternativas que enxergamos para isso é formar professores que sejam atuantes 
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nessas duas esferas, professores pesquisadores que estejam engajados com a sua 

formação inicial e, assim, buscar a formação do próximo com todas as suas 

problemáticas, inclusive a desvalorização docente, as condições de trabalho e salários, 

os contextos sociais em que estão inseridos professores e alunos, dentre todas outras 

questões que perpassam a profissão docente e a formação de professores, ou seja, buscar 

a formulação de um projeto social de educação que vise à dialética entre a teoria 

educacional e a prática educativa (CARR; KEMMIS, 1988). 

A formação docente sofreu influências mais fortemente de três tendências, que 

são: A Racionalidade Técnica, a Racionalidade Prática e Racionalidade Crítica. 

A Racionalidade Técnica se apoia fortemente na ciência positivista e na crença 

que na ciência podemos encontrar a solução para todos os problemas, sejam eles 

educacionais e/ou sociais. Desta forma, segundo Schön (2000, p. 17), “as universidades 

apresentam um conhecimento que não tem utilização prática, que não é relevante pra 

sua prática profissional e que, tampouco, permite saber como agir diante das zonas 

indeterminadas da prática”. Nos currículos é possível verificar que há uma 

supervalorização dos conceitos científicos, em que no primeiro momento apresenta a 

ciência básica, depois a aplicada ou específica do curso e, por fim, já no final, destina 

um espaço para o estágio, que no caso da Licenciatura, é o momento em que o 

licenciando tem contato real com o seu ambiente de trabalho: a escola.  

Autores como Carr e Kemmis (1988) salientam que essa concepção de educação 

valoriza o método científico, e que só por meio desse uma teoria educacional poderia 

ser validada e se sustentar, pois teriam bases na neutralidade e objetividade primordiais 

para o Positivismo.  

A Racionalidade Técnica teve maior ênfase nas décadas de 60 e 70, no qual os 

modelos de educação vigente, em que a Educação assumia caráter imediatista e da 

formação de mão de obra rápida e barata, no qual eram evidenciadas práticas como: 

treinamento de habilidades, descontextualização dos conteúdos. E que as características 

da profissão docente eram regidas por técnicas e são apoiadas por conhecimento 

práticos desenvolvidos de forma sistemática, dicotomia da teoria com prática, sem 

considerar o contexto social, econômico, político (CARR; KEMMIS, 1988; CHAPANI, 

2010). 

Na racionalidade prática há uma supervalorização da prática em relação aos 

conhecimentos científicos, em que o professor e a sua experiência docente, possuem 

lugar de destaque, o que corrobora com a dicotomia entre Teoria e prática. Para Carr e 
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Kemmis (1988) essa concepção de formação docente, não é suficiente para entender a 

teoria educativa, pois limita-se as questões particulares de cada pessoa e/ou profissional 

docente.  

Chapani (2010), considera 

Que esta instância apresenta um estatuto epistemológico próprio e dão status 

privilegiado ao saber por ela produzido, busca superar as deficiências 

apresentadas pela abordagem técnica, particularmente a relação linear e 

mecânica entre o conhecimento técnico-científico e a prática na sala de aula, 

levando em consideração as características dos fenômenos educativos, 

colocando o professor no centro desse processo, uma vez que a construção do 

conhecimento se dá na reflexão, análise e problematização na prática 

(CHAPANI, 2010, p. 53-54). 

 

De acordo com Carr e Kemmis (1988), a Educação se aproximou da Teoria 

Crítica, devido à insatisfação entre a dicotomia estabelecida entre a Teoria e a Prática, a 

ação desvinculada da reflexão, conhecimento e experiência, planejamento e execução, 

ensino e pesquisa, pesquisa e prática, relação universidade e escola nas abordagens 

positivistas e interpretativas da Ciência. Assim, a Racionalidade Crítica deu novos 

“ares” para se pensar a formação de professores, propondo uma relação dialética entre 

teoria e prática, que seria a práxis. Além de considerar os contextos sociais e históricos, 

político, as ideologias e a prática pedagógica, com o intuito de buscar elementos viáveis 

para a transformação social, a autonomia e emancipação docente e discente. 

Quando nos referimos especialmente à Teoria Crítica, estamos falando da Escola 

de Frankfurt, que se desenvolveu a partir de um grupo de pesquisadores nos anos 1920, 

que se uniram para investigar sobre os problemas sociais, culturais, filosóficos e 

estéticos, que influenciava e influenciam, até os dias atuais, o pensamento ocidental e o 

nosso modo de vida. Esses pesquisadores fundaram a chamada “Escola de Frankfurt”, 

devido à universidade alemã na cidade de Frankfurt sediar as reuniões do grupo, 

estabelecendo-se lá, desenvolveram e divulgaram suas pesquisas por meio da Revista de 

Pesquisa Social (PUCCI, 2000). Dentre os membros da “escola de Frankfurt” estão Max 

Horkheimer, Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Walter Benjamim e Jurguen 

Habermas.  

 Essa teoria está alicerçada nos pensamentos e teorias do Materialismo Histórico 

de Karl Marx, porém esses pesquisadores acreditavam que a Teoria de Marx era atual, 

mas que devia tomar outros aspectos mais importantes do que apenas a questão 

econômica. A Teoria Crítica está fundamentada em dois princípios da teoria social: o 
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comportamento crítico e a orientação para a emancipação (PUCCI, 2000). De acordo 

com Pucci (2000),  

Os autores frankfurtianos clássicos — dos anos 1930 a 1970 — escreveram 

fundamentalmente sobre temas filosóficos (crítica à razão iluminista; 

dialética negativa; particular concreto; verdade inintencional), culturais 

(cultura e civilização; Indústria cultural; semiformação); sociais (indivíduo e 

sociedade; sociedade unidimensional; sociedade administrada); estéticos 

(ensaio como forma; constelação; experiência estética; mimese e 

racionalidade na obra-de-arte); psicológicos (personalidade autoritária; 

preconceito; antissemitismo). E mesmo permanecendo nos horizontes do 

pensamento marxista, dialogaram critica e intensamente com Kant, Hegel, 

Weber, Nietzsche e Freud (PUCCI, 2000, p. 3, grifos do autor). 

 

Theodor Adorno, apesar de seus escritos e pesquisas não terem como pretensão 

inicial a Educação, suas obras foram incorporadas à pesquisa educacional e à formação 

de professores, como por exemplo, as obras: A Educação após Auschwitz (1986) e a 

Teoria da Semicultura (1996). 

Para Adorno (1996), existem dois tipos de cultura e de formação. A primeira e 

mais comum na sociedade, a cultura e a formação se tornam deslocada da realidade, 

onde há uma idealização da cultura em aparatos eruditos, um acúmulo de informações, 

no qual o valor monetário, o ter, é mais importante do que o ser, do saber. A esse tipo de 

formação, ele categorizou como Adaptação, em que os produtos da cultura, as suas 

teorias e conhecimentos sistematizados historicamente, são acumulados de forma 

mecânica. Ou seja, os produtos da cultura são tidos como verdade em que não cabe a 

discussão, sendo assim assimilada de maneira acrítica e alienada, traduzindo-se assim, 

em uma semiformação (ADORNO, 1996). 

A formação cultural agora se converte em uma semiformação socializada, na 

onipresença do espírito alienado, que, segundo sua gênese e seu sentido, não 

antecede à formação cultural, mas a sucede. Deste modo, tudo fica 

aprisionado nas malhas da socialização. Nada fica intocado na natureza, mas, 

sua rusticidade — a velha ficção — preserva a vida e se reproduz de maneira 

ampliada. Símbolo de uma consciência que renunciou à autodeterminação 

prende-se, de maneira obstinada, a elementos culturais aprovados. Sob seu 

malefício gravitam como algo decomposto que se orienta à barbárie 

(ADORNO, 1996, p. 2). 

 

Do outro extremo, há a concepção de cultura e formação, que procura a 

dialogicidade e a práxis. No qual Adorno (1996) caracteriza como Apropriação, em que 

o sujeito se apropria da cultura e de seus produtos, mas procura conhecer as bases que 

lhe dão sustentação, busca a autorreflexão crítica. Desta formação, o sujeito se torna 

autônomo e livre, se emancipa. Porém, reconhece as estruturas que o aprisionam social 

e historicamente. 
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Esse é o tipo de Educação em que os autores que se apropriaram da Teoria 

Crítica buscam, seja para a formação de professores ou nas salas de aulas da Educação 

Básica e Superior. Ou seja, uma educação que possibilite aos estudantes problematizar e 

reconhecer as questões vigentes em que capitalismo e a hegemonia do Estado colocam 

por meio dos currículos. “Incentiva, Adorno, o desenvolvimento da educação para a 

autonomia, que ajude o sujeito a fortalecer sua capacidade de resistência e de 

enfrentamento à intensa e diuturna pressão do coletivo sobre o particular” (PUCCI, 

2000, p. 6). Desta forma, nenhum processo formativo e educacional pode ser analisado, 

sem as bases para poder entender o contexto ao qual ele estar submetido. 

De acordo com Alves-Mazzotti (1996), todo paradigma está alicerçado em três 

categorias: ontológica, epistemológica e metodológica: Na ontológica, o processo de 

investigação está aliado aos valores do pesquisador, ou seja, pela sua “leitura do 

mundo”; na epistemológica é dialógica e transformadora, busca a transformação e 

emancipação do sujeito; e na metodológica, se refere à tarefa do pesquisador que é a de 

fornecer os conhecimentos necessários para que os sujeitos possam alcançar a 

“consciência verdadeira”, saindo do estado de oprimidos a que auxiliam os outros a sua 

superação de opressão (ALVES-MAZZOTTI, 1996).  

Assim, a Teoria Crítica nos ajuda a compreender o que ocorre nas instituições de 

ensino (escolas, universidades, institutos, etc) articuladas com as relações humanas, a 

cultura, o contexto histórico, social, econômico, político, para compreender como 

superar a hegemonia e o status quo da sociedade capitalista, seja por meio dos 

currículos, das aulas de ciências e Biologia, das participações em grupos de pesquisa, 

em atividades extracurriculares, em que a Educação precisa fornecer as bases para essa 

superação. 

A educação não existe isolada, como uma instrumentalidade neutra acima 

dos conflitos ideológicos da sociedade. Ao contrário, ela está profundamente 

implicada na formação das relações culturais, econômicas, políticas desiguais 

que dominam nossa sociedade. A educação tem sido uma importante arena na 

qual a hegemonia é parcialmente formada e parcialmente quebrada na criação 

do senso comum de um povo. Assim, pensar seriamente sobre educação, 

como sobre cultura em geral é pensar também seriamente sobre poder, sobre 

os mecanismos através dos quais certos grupos impõem suas visões, crenças 

e práticas (CARSPECKEN; APPLE, 1992 citado por ALVES-MAZZOTTI, 

1996, p. 19). 

 

 

Paulo Freire, e a sua Pedagogia da Libertação, no contexto latino-americano, 

compreende o processo educativo como dimensão social da formação humana, em que a 

pedagogia precisa estar fundamentada na ética, no respeito à dignidade e a própria 
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autonomia do educando, inserido em seu contexto social (FREIRE, 1996). Assim, é 

necessário que o estudante em processo de formação, tenha como base a pesquisa, a 

criticidade, consciência sobre seu processo formativo contínuo, humildade, 

comprometimento e etc. Acreditamos que esses fatores auxiliarão o seu 

desenvolvimento enquanto acadêmico, futuro profissional docente e pessoa, inseridos 

em contextos diversos a que somos submetidos na profissão docente. 

A profissão de professor é uma das que mais se exige a construção e 

reconstrução de conhecimentos e saberes, visto que “aprendemos o ontem para ensinar 

o amanhã”. Diante disso, é necessário que haja um desenvolvimento contínuo por meio 

da pesquisa e de compartilhamento de experiências que promovam “o questionamento e 

a investigação de conhecimentos e práticas relacionados à atividade docente” 

(GALIAZZI; MORAES, 2002, p.245).  

Atualmente os cursos de formação de professores, salientam a importância da 

pesquisa ainda durante a formação inicial, através de projetos institucionais e/ou 

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), principalmente, aquela pesquisa que provém 

de sua prática, seja ela durante os estágios e/ou fenômenos observados ao longo da 

graduação. À medida que o licenciando entende seu local de trabalho e as suas diversas 

problemáticas e se apropria dos conhecimentos específicos das Ciências e Biologia, por 

meio da pesquisa, ele amplia sua compreensão a respeito da profissão docente. 

Na perspectiva crítica busca-se uma maneira de superar a concepção técnica em 

que os professores em formação inicial são submetidos, o que por vezes retroalimenta a 

separação entre a teoria e a prática. A pesquisa seria um meio de promover a 

aproximação e a identidade com a profissão docente. Silva (2011) vem corroborar com 

essa proposição ao afirmar que,  

A importância dada à pesquisa na prática e na formação de professores; a 

pesquisa vista como instrumento de promoção da relação entre teoria e 

prática e da construção da autonomia do professor, a valorização do 

conhecimento que advém da prática educativa do professor, a prática 

concebida como lócus de formação e produção de conhecimento e o 

professor concebido como sujeito dos processos formativos (SILVA, 2011, p. 

11). 

 

As Ciências Biológicas reúnem diversas áreas específicas que se complementam e 

auxiliam no seu entendimento e estudo, como por exemplo, a ecologia, a bioquímica, a 

genética, a zoologia e a botânica. Assim, de acordo com Krasilchik (2004), o ensino de 

Ciências e Biologia, possui uma função social, em que envolve questões científicas, 

tecnológicas, ambientais e, em boa parte dos casos, sociais, o que exige do professor um 
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domínio de conhecimentos e metodologias diversificadas para a abordagem dos 

conteúdos, de forma a mobilizar a atenção dos estudantes, e a estimular o gosto dos 

alunos pelas Ciências, além do desenvolvimento do espírito crítico necessário para a 

atuação cidadã em sociedade. 

Nesse sentido, é preciso pensar a formação de professores, voltada para a 

pesquisa, em uma perspectiva crítica, que leve ao licenciando construir sua prática 

pedagógica distanciada da perspectiva técnica. Tolentino e Hoffmann (2012) salientam 

a importância do processo de formação dos licenciandos,  

A formação acadêmica nos cursos de licenciatura é o lócus da constituição do 

conhecimento de base para a docência, em um processo que compreende 

observações, vivências e experiências. Essas informações são interpretadas a 

partir dos enquadramentos culturais e teórico-metodológicos que vão sendo 

adquiridos e redimensionados durante a trajetória formativa dos licenciandos. 

Os conhecimentos adquiridos irão se expressar por meio das representações, 

que são construídas no processo de desenvolvimento pessoal e profissional 

(TOLENTINO; HOFFMANN, 2012, p. 1).  

 

Como o perfil almejado pelo curso, o licenciado e futuro professor de Ciências e 

Biologia, precisa ter “embasamento teórico da Biologia, bem como capacidade técnica-

científica e uma postura técnica aliada a uma visão sócio-política e econômica, podendo 

contribuir efetivamente na construção da cidadania” (BAHIA, 2011). Justina (2011, p. 

11) salienta que “os saberes adquiridos durante a graduação, não são as únicas 

contribuições que pesam na formação e desenvolvimento da identidade profissional de 

professor”. Por isso, acreditamos ser importante a inserção dos graduandos na pesquisa, 

em grupos que possibilitem o acesso, a discussão e o desenvolvimento de pesquisas.  

Para tanto, nosso intuito é compreender como a participação de licenciandos em 

grupos de pesquisa e de suas experiências extracurriculares, podem possibilitar que eles 

se formem educadores e investigadores ativos e críticos de suas práticas em sala de aula. 

E que possibilite compreender as diferenças epistemológicas de educação, de pesquisa e 

da importância disso para sua formação.  
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Capítulo 3 

Percursos Metodológicos 

Esta pesquisa foi estruturada com base na abordagem quanti-qualitativa. 

“Quanti” porque algumas etapas iniciais envolveram o levantamento da quantidade dos 

grupos de pesquisa (GP) presentes na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB) campus de Jequié na área de Biologia e Educação em que existem professores 

ligados ao Departamento de Ciências Biológicas (DCB) e, a quantidade de alunos 

licenciandos que participam ou não desses grupos.  

E, qualitativa, por se tratar de uma pesquisa que busca “a perspectiva dos 

participantes” (LUDKE; ANDRÉ, 2012, p. 12), ou seja, busca a visão, significados, 

impressões, valores, dos licenciandos e dos professores-líderes, sobre o nosso objeto 

investigado, que são os GP. Assim, a Pesquisa Qualitativa é uma abordagem que foca 

no caráter subjetivo dos sujeitos, estudando as suas particularidades e experiências 

individuais (BOGDAN; BIKLEN, 1994; LÜDKE; ANDRÉ, 2012), no ato constante de 

compreender a partir das perspectivas dos participantes, buscar diferentes pontos de 

vista sobre as contribuições e limitações desses GP para a formação dos licenciandos, 

bem como as discussões e tarefas que ocorrem em seu interior. 

 

A mente humana é muito seletiva. O que cada pessoa seleciona para “ver” 

depende muito de sua história pessoal e principalmente de sua bagagem 

cultural. Assim, o tipo de formação de cada pessoa, o grupo social a que 

pertence, suas aptidões e predileções fazem com que sua atenção se concentre 

em determinados aspectos da realidade, desviando-se de outros (LÜDKE; 

ANDRÉ, 2012, p. 25). 

 

Como instrumentos de coleta de dados, utilizamos: busca parametrizada no site 

do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico no Diretório de 

Grupos de Pesquisas (CNPq/DGP); questionário-diagnóstico com os licenciandos dos 

turnos diurno e noturno a partir do terceiro semestre; entrevista semiestruturada com os 

licenciandos e os professores-líderes; Análise documental (Projeto Político do Curso 

(PPC) e Fluxograma dos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas).  

 

3.1. Local da Pesquisa 

A pesquisa foi realizada na UESB campus de Jequié que está localizada na 

região Sudoeste do Estado da Bahia, e é uma instituição universitária de caráter 
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multicampi (Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga). Trata-se de uma “autarquia, 

dotada de personalidade de Direito Público e Regime Especial de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, com autonomia didático-científica, administrativa, de gestão financeira e 

patrimonial” (BAHIA, 2018, s.p.). Sua implantação ocorreu por meio da Lei Delegada 

n.º 12 de 30 de dezembro de 1980 e autorizada pelo Decreto Federal n.º 94.250, de 22 

de abril de 1987 (BAHIA, 2018, s. p.). 

A UESB oferece 47 cursos de graduação, na modalidade presencial, 27 cursos 

de especialização lato sensu, 21 cursos de mestrados e seis cursos de doutorados, 

distribuídos entre os três campi, nas áreas de Ciências Biológicas, Ciências Humanas, 

Ciências Exatas e Ciências da Saúde (BAHIA, 2018, s.p.). “A Instituição cresceu e se 

firmou como um dos principais vetores do desenvolvimento regional, através dos 

milhares de profissionais formados, da injeção direta de receita na economia, da 

construção de um capital humano, social, cultural e científico de valor inestimável” 

(BAHIA, 2018, s.p.). 

Há 36 anos a UESB se mantém como uma das instituições do estado responsável 

pela formação de profissionais das mais diversas áreas de maneira gratuita e com 

qualidade. No ano de 2017 a universidade contava com mais de 13.039 alunos 

matriculados em suas diversas modalidades de ensino, e tem desde o ano de 2014, o 

Índice Geral de Cursos (IGC) avaliado anualmente pelo Ministério da Educação (MEC) 

com Conceito 4 (BAHIA, 2018, s.p.). O índice máximo do IGC é o Conceito 5.  

O campus em que foi realizada a pesquisa situa-se no município de Jequié 

(Latitude 13° 51’ 27” S, Longitude de 40° 05’ 01” W) localizado a 365 km da capital da 

Bahia, Salvador, com uma área em torno de 3.046,7 km², e com uma população no 

último censo de 2010, de 151.895 habitantes, com uma densidade demográfica em torno 

de 47,07 hab./km² (IBGE, 2010). A cidade está localizada na zona limítrofe entre os 

biomas Caatinga e zona da mata (transição entre a Caatinga e a Mata Atlântica). Seu 

clima é quente e úmido, fato do porque a cidade é conhecida como Cidade Sol. 

O curso de licenciatura em Ciências Biológicas atende moradores do município 

de Jequié e circunvizinhança e de outras cidades mais afastadas, assim como da capital 

do estado. No turno diurno, o curso tem duração de quatro anos e os alunos dividem 

algumas disciplinas (~68% do curso) com os alunos do Bacharelado, e no turno 

noturno, a duração é de quatro anos e meio. O curso possui 53 disciplinas distribuídas 

nesse período de duração, sendo 36 comuns a todas as modalidades (Licenciatura + 

Bacharelado) (67,9%), treze específicas da licenciatura (24,5%) e quatro que são 
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eletivas, e os estudantes podem escolher dentre aquelas disciplinas que estarão 

disponíveis para a matrícula, sejam da parte específica ou pedagógica (BAHIA, 2011). 

Para a licenciatura são oferecidas 30 vagas no turno noturno (15 por meio do 

vestibular e 15 por meio do Sistema de Seleção Unificada - SISU) e 20 vagas no diurno 

(10 pelo vestibular e 10 pelo SISU) com entrada no primeiro período letivo do ano 

(BAHIA, 2018, s.p.). 

 

3.2. Constituição dos Dados 

A coleta de dados teve início no mês de abril de 2017 e findou-se no mês de 

Outubro de 2018. Primeiramente, foi realizada uma busca parametrizada no site do 

Diretório de Grupos de Pesquisas (DGP/CNPq), onde foram fornecidos os dados da 

instituição UESB nos termos de busca. Dos GP cadastrados no CNPq presente na UESB 

nos três campi, apareceram 214 grupos que estão certificados pela instituição nas áreas 

do conhecimento, mas como nosso alvo de pesquisa são os GP presentes no campus de 

Jequié, foram um total de 16 GP na grande área de Ciências Biológicas e Educação que 

possuem professores vinculados ao DCB. Após esse processo, buscamos mais 

informações do grupo de pesquisa, dos líderes e dos alunos cadastrados, na página de 

cada GP. 

Diante das informações dos grupos e da contribuição de nossos referenciais, 

elaboramos o segundo instrumento de coleta: o roteiro de entrevista semiestruturado 

com os professores-líderes (Apêndice D – Roteiro de entrevista semiestruturada com os 

professores-líderes).  

Esse roteiro foi estruturado visando buscar o olhar dos professores-líderes em 

relação à formação universitária e docente no espaço grupal. Para Bogdan e Biklen 

(1994, p. 134), as entrevistas semiestruturadas são utilizadas para “recolher dados 

descritivos na linguagem do próprio sujeito permitindo ao investigador desenvolver 

intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do 

mundo” ou do tema investigado. 

Foram entrevistados sete professores-líderes, respeitando a distribuição 

equitativa das áreas e linhas de pesquisa existente nos GPs da UESB, visando um 

qualitativo nas respostas e o ponto de vista de cada área para a formação dos 

licenciandos em Ciências Biológicas.  O momento da entrevista se mostrou muito rico, 

de trocas de experiências, de discussões em que foi possível contribuir com um pouco 

das minhas leituras/visão sobre o tema com os líderes, que muitas vezes não pensavam 
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em questões que foram abordadas e que na oportunidade, pôde pensar sobre. As 

entrevistas foram um momento de troca mútua de conhecimento, de uma conversa 

aberta, em que eu me senti muito acolhida pelos professores, pois eles realmente 

pensavam, consideravam e discutiam aquelas informações que eu trazia, e isso para 

mim, como pesquisadora iniciante foi muito gratificante. Como afirmam Lüdke e André 

(2012, p. 33) “na entrevista a relação que se cria é de interação, havendo uma atmosfera 

de influência recíproca entre quem pergunta e quem responde”. 

O terceiro instrumento de coleta de dados foi o questionário-diagnóstico 

(Apêndice C - Questionário-diagnóstico com os licenciandos do curso de Ciências 

Biológicas da UESB) aplicado aos alunos do turno noturno e diurno a partir do terceiro 

semestre de licenciatura em Ciências Biológicas, buscando conhecer os motivos de sua 

participação ou não em um GP, o que acreditamos ser importante para compreender o 

processo de formação desses estudantes e os espaços extracurriculares existentes na 

UESB. Foram aplicados 95 questionários, sendo 67 no turno noturno e 28 no turno 

diurno.  

O questionário-diagnóstico foi dividido em três partes: A primeira refere-se à 

caracterização dos licenciandos, importante para situarmos esse estudante no curso; a 

segunda parte apresenta as questões a respeito do por que eles optaram pelo curso de 

Ciências Biológicas e pela licenciatura, bem como suas aspirações futuras; a terceira 

parte trata das atividades extracurriculares, e as razões da participação ou não dos 

licenciandos em GP.  

Com aqueles alunos que sinalizaram, durante o preenchimento do questionário-

diagnóstico, que tinham interesse em participar da entrevista, fizemos o contato 

posterior por telefone e/ou e-mail. O roteiro da entrevista (Apêndice B - Roteiro de 

entrevista semiestruturada com os licenciandos) com os licenciandos é diferente do 

questionário, sendo questões pertinentes a sua participação nos GP, com o intuito de nos 

fornecer a sua visão do GP em que ele participou e o que esse grupo vem 

auxiliando/auxiliou no seu processo formativo.  

Tanto o questionário, como a entrevista, possuíram como objetivo verificar as 

contribuições e os limites impostos, bem como, a trajetória dos licenciandos na 

graduação, suas experiências vivenciadas e oportunizadas, suas pesquisas 

desenvolvidas, principalmente, pelo GP a qual ele faz/fazia parte na sua formação 

acadêmica, profissional e pessoal.  
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A entrevista, tanto com os professores-líderes como com os licenciandos, foi um 

dos instrumentos escolhidos por entendermos ser um método mais adequado para a 

obtenção dos dados, para que os objetivos da pesquisa sejam atingidos. De acordo com 

Lüdke e André (2012), 

A grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas é que ela permite a 

captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente com 

qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos. Uma entrevista 

bem feita pode permitir o tratamento de assuntos de natureza estritamente 

pessoal e íntima, assim como temas de natureza complexas e de escolhas 

nitidamente individuais [...] A entrevista permite correções, esclarecimentos e 

adaptações que a tornam sobremaneira eficaz na obtenção das informações 

desejadas [...] a entrevista ganha vida ao se iniciar o diálogo entre o 

entrevistador e o entrevistado. (LUDKE; ANDRÉ, 2012, p. 33-34). 

 

 Os participantes da pesquisa, tantos os licenciandos como os professores-líderes, 

serão descritos nos Capítulos 4 e 5. 

 A análise Documental foi sobre os documentos institucionais do Projeto Político 

do Curso (PPC) e Fluxograma dos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas.  

 

Os documentos constituem uma fonte estável e rica (...) poderosa, de onde 

podem ser retirados de evidências que fundamentam afirmações e 

declarações do pesquisador. Representam uma fonte “natural” de informação. 

Não são apenas uma fonte de informações contextualizadas, mas surgem num 

determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto 

(LÜDKE; ANDRÉ, 2012, p. 39). 

 

 O PPC e o Fluxograma do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas foram 

utilizados para conhecer a estrutura e organização do curso, tanto no turno noturno 

como no diurno. A distribuição das disciplinas, em disciplinas específicas e 

pedagógicas, e como tudo isso favorece ou não a participação dos licenciandos nas 

atividades extracurriculares e nos GP. 

Desta forma, os instrumentos de coletas de dados, foram analisados (Figura 8) 

de maneira a nos fornecer subsídios para poder investigar de maneira ampla e minuciosa 

a trajetória acadêmica dos licenciandos em Ciências Biológicas da UESB no campus de 

Jequié, analisando as atividades extracurriculares (com enfoque nos GP), e como estas 

favorecem a formação do futuro professor e biólogo.  
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Figura 8: Esquema demonstrando os instrumentos que compõe o corpus de análise. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

3.3.Questões éticas da pesquisa 

 

Todas as etapas e procedimentos da pesquisa foram realizados respeitando os 

requisitos que envolvem o estudo com seres humanos, definidos pela Resolução nº 466, 

de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. Nosso protocolo foi dado 

pelo Parecer de número 2.261.724 e CAAE número 73225517.0.0000.0055. 

Tanto na aplicação do questionário como da entrevista, os participantes foram 

apresentados à pesquisa, aos pesquisadores e aos objetivos da mesma, e solicitados a 

assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXOS A e B), 

sendo devidamente lidos e assinados em duas vias, uma ficando com o participante e 

outra com a pesquisadora. 

 

3.4. Análise dos Dados 

Os dados foram tratados por meio da Análise Textual Discursiva (ATD) 

(MORAES; GALIAZZI, 2011). De acordo com Moraes e Galiazzi (2011, p. 7), a ATD 
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é uma metodologia de análise de dados e informações de “natureza qualitativa com a 

finalidade de produzir novas compreensões sobre os fenômenos e discursos. Insere-se 

entre os extremos da análise de conteúdo tradicional e a análise de discurso, 

representando um movimento interpretativo de caráter hermenêutico”.  

A ATD foi escolhida devido às características que ela apresenta na pesquisa e 

valorização dos sujeitos, mostrando-se uma ferramenta de análise importante na 

produção e compreensão das pesquisas e de nosso conjunto de instrumentos utilizados 

na coleta de dados.  

Por meio da ATD, o pesquisador se propõe a descrever e interpretar os dados a 

partir de seus referenciais adotados. Assim, de acordo com suas etapas, a dá sentido a 

leitura em um conjunto de textos. Acreditamos que a análise que fizermos de nossos 

dados, a partir das falas dos nossos sujeitos (licenciandos e professores-líderes), 

representa uma visão nossa baseada em nossos referenciais adotados. À medida que 

houve a socialização com nossos pareceristas podemos chegar a uma conclusão, o que 

será apresentado nos capítulos posteriores. Desta forma, não há uma leitura única e 

objetiva. É o que podemos constatar nas palavras dos autores supracitados. 

Toda leitura é feita a partir de alguma perspectiva teórica, seja está consciente 

ou não. Ainda que se possa admitir o esforço em pôr entre parênteses essas 

teorias, qualquer leitura implica ou exige algum tipo de teoria para poder 

concretizar-se. É impossível ver sem teoria; é impossível ler e interpretar sem 

ela. Diferentes teorias possibilitam os diferentes sentidos de um texto. Como as 

próprias teorias podem sempre modificar-se, um mesmo texto sempre pode dar 

origem a novos sentidos (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 15). 

 

A ATD está dividida em quatro etapas: Desmontagem dos textos ou 

unitarização; Estabelecimento de Relações, denominado de Categorização; captando o 

novo emergente; e, por fim, Processo auto-organizado. 

O processo de Desmontagem dos Textos ou “Unitarização” refere-se à 

preparação do material a ser analisado (fragmentado, digerido), como um processo que 

produz desordem, bem como uma leitura prévia para reconhecimento de algumas 

possíveis categorias, que será o processo posterior. Da desconstrução dos textos surgem 

as unidades de análise, que podem ser também denominadas de unidades de significado 

ou de sentido (MORAES; GALIAZZI, 2011). Esse conjunto de dados, chamamos de 

corpus, que no nosso caso, são as entrevistas com os professores-líderes e os 

licenciandos, os questionários-diagnósticos, bem como o PPC e o Fluxograma do curso 

de Ciências Biológicas.  
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A transcrição das entrevistas e dos questionários foi realizada pela própria 

pesquisadora, o que se tornou um aspecto relevante no início da análise dos dados, 

sendo algumas categorias já reconhecidas. Esse processo inicial de tratamento dos dados 

é fundamental para a continuação das coletas de dados e leituras posteriores. 

Após essa etapa, quando os dados já estão coletados, começa o processo de 

Categorização e/ou Estabelecimento de relações. Essa etapa é importante, pois é ela que 

dará forma as análises e irá refletir os propósitos da pesquisa. A definição das categorias 

pode ser prévia, uma vez que estas já estão estabelecidas anteriormente à coleta de 

dados e/ou unitarização do material, pode se dar por um referencial; Ou categorias 

emergentes, que são construídas a partir dos dados (MORAES; GALIAZZI, 2011). Em 

nossa pesquisa, as categorias são mistas (tanto prévias, como emergentes), devido à 

riqueza de dados que os nossos instrumentos nos possibilitaram. 

A terceira etapa, denominada de “Captando o novo emergente”, trata-se de um 

metatexto resultante dos processos anteriores, no qual representa “um esforço de 

explicitar a compreensão que se apresenta como produto de uma nova combinação dos 

elementos construídos ao longo dos passos anteriores” (MORAES; GALIAZZI, 2011, 

p. 12). 

Por último, a etapa denominada Processo Auto-organizado, refere-se ao 

momento de análise propriamente dita, em que se promove um diálogo do material em 

análise com os referenciais adotados, do qual emergem novas compreensões daquilo 

que foi exposto por nossos dados. É um esforço contínuo do pesquisador, em que é 

necessário captar as mensagens decodificadas dos sujeitos. Momento que extrapola a 

interpretação, mas que inclui as concepções teóricas da abordagem, articulando-se com 

a realidade (MORAES; GALIAZZI, 2011). Esta etapa é que demonstra a riqueza da 

Análise Textual Discursiva. 

 Tomamos a opção de apresentar as categorias de análise nos capítulos que 

seguem, para uma melhor compreensão dos dados a partir dos objetivos propostos na 

pesquisa.  

Para identificação dos sujeitos participantes da pesquisa (professores-líderes e 

licenciandos) foram atribuídos códigos para melhor organização e análise dos dados: 

para os professores-líderes, por exemplo - APL01 - em que a primeira letra corresponde 

ao grupo de pesquisa em que ele é o líder (identificação dos grupos de pesquisa presente 

no capítulo 5), PL refere-se a Professor-líder, e 01 em que essa numeração segue até a 

06. Para os licenciandos que responderam ao questionário, foram atribuídos os seguintes 
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códigos: NQL01, em que a primeira letra corresponde ao aluno que é do turno noturno, 

QL a questionário licenciando, e 01 em que essa numeração vai até o 95. A 

caracterização completa encontra-se no Capítulo 4. 

Para os licenciandos que nos forneceram a entrevista, seguiremos a seguinte 

identificação, por exemplo: FLE01, sendo que a primeira letra refere-se ao grupo de 

pesquisa que ele participa, LE indica que o dado foi obtido por meio de uma entrevista, 

e os algarismos seguintes indica o número de ordem de 01 a 08. A caracterização 

completa encontra-se no Capítulo 5.  
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Capítulo 4 

A trajetória acadêmica dos licenciandos em Ciências Biológicas da 

UESB campus de Jequié 

Neste capítulo será apresentada a caracterização do curso de Ciências Biológicas 

da UESB campus de Jequié, dos licenciandos que responderam ao questionário-

diagnóstico, no qual serão descritas e analisadas o porquê de sua escolha pelo curso de 

Ciências Biológicas e pela Licenciatura, além de compreender de acordo com as 

atividades extracurriculares, com enfoque para os grupos de pesquisa (GP), que eles 

participam/participaram, como se dá a trajetória no curso e como essas atividades 

propiciam uma identificação e autonomia do estudante com o processo de sua formação 

enquanto professor. E para aqueles licenciandos que não participam de nenhuma 

atividade extracurricular, quais são os fatores que levam a sua não participação. Para 

tanto, nos debruçamos e focaremos nossa análise nos questionários-diagnóstico, nas 

entrevistas dos professores-líderes e dos licenciandos, além da análise do fluxograma do 

Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. 

Assim, neste capítulo, temos o intuito de discutir dois dos objetivos específicos 

propostos nesse trabalho, que são: verificar quais as atividades extracurriculares que os 

licenciandos participam, assim como os fatores de sua participação; dos participantes da 

pesquisa, verificar quantos licenciandos participam/não participam de grupos de 

pesquisa, e quais os fatores da sua não participação. Assim, subdividimos esse capítulo 

em quatro eixos de discussão, a saber: caracterização do curso de Ciências Biológicas 

da UESB campus de Jequié; caracterização dos licenciandos; a escolha pelo curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas; e, as Atividades Extracurriculares. Esses eixos 

foram propostos, para entendermos como se dá a trajetória dos estudantes no curso e 

entender, a partir da perspectiva deles as possibilidades e dificuldades que o processo 

formativo apresenta. 

As categorias emergentes a partir dos dados com os questionários-diagnóstico, 

foram: gosto pela Biologia e áreas específicas; segunda opção no vestibular; 

concorrência; mercado de trabalho; interesse pela docência; opção de o curso ser no 

turno noturno; papel social da docência; falta de opção; falta de conhecimento do que 

era a licenciatura e bacharelado; incentivo dos familiares e amigos; contribuição de ex-

professores; formação continuada e pesquisa (mestrado e doutorado); atuando como 
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professor da educação básica; atuando fora da docência; fazendo outro curso; falta de 

interesse e/ou não identificação com as áreas das atividades; não 

divulgação/conhecimento das atividades; carga horária excessiva do curso; residir em 

outra cidade; trabalhar e estudar. 

4.1. Caracterização do curso de Ciências Biológicas da UESB campus de Jequié 

A formação de professores na atualidade vem acompanhada de problemáticas 

que vão além das salas de aulas, e a formação do licenciando precisa ser acompanhada 

de práticas que venham a favorecer uma formação inicial mais completa, diante dos 

desafios que eles irão enfrentar na sua prática. 

Para entendermos como se dá o processo desde a formação de professores até a 

sua atuação em sala de aula, é necessário entender quais as concepções de formação que 

o licenciando tem ao longo do seu processo formativo. Sabemos que no curso de 

licenciatura em Ciências Biológicas, por exemplo, existem diversas concepções de 

educação e formação em um único currículo, visto que as disciplinas que compõem a 

grade curricular desse curso em questão, sofrem influências diversas e que há diversas 

questões epistemológicas e hegemônicas por quais saberes são mais importantes para 

formação do biólogo e do professor, em última instância.  

Com todas as reformulações curriculares estimuladas pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE), ainda é vigente na prática a estruturação dos cursos de licenciatura 

conhecida como “3+1”, no qual no início do curso estão as disciplinas de formação 

específica na área pretendida, no nosso caso Ciências Biológicas, e no final do curso, 

ênfase nas disciplinas pedagógicas. Demonstrando a dicotomia entre as disciplinas e 

áreas que formam o currículo do professor de Ciências e Biologia, sem que haja uma 

articulação e complementação entre elas.  

Em nosso curso de licenciatura em Ciências Biológicas, as disciplinas 

pedagógicas se iniciam a partir do 4º semestres, como exemplo, as disciplinas de 

Didática e Estruturação e Funcionamento da Educação Básica, e no 5º semestre com a 

disciplina Instrumentação para o Ensino de Ciências e Biologia, ambas as disciplinas 

com carga horária de estágio. Porém, as mudanças curriculares efetivadas no papel para 

o curso se adequar a legislação, na prática e na concepção dos alunos, parece não ter 

mudado muito, ou seja, a valorização continua sendo para as disciplinas de conteúdos 

específicos em detrimento das disciplinas pedagógicas.  De acordo com Branco (2015, 

p. 20), o objetivo dessa orientação formativa “é o domínio do conteúdo e do professor 
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especialista, por meio da transmissão de conhecimentos científicos e culturais, de modo 

que os futuros professores recebam uma formação especializada, centrada no domínio 

de conceitos e na estrutura disciplinar da matéria em que será especialista”.  

O curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB) campus de Jequié, de acordo com o seu Processo de renovação de 

Reconhecimento do curso no ano de 2011, tem por objetivo “formar profissionais da 

área de Biologia, qualificados para exercerem a profissão, com visão crítica e 

consciência sócio-política” (BAHIA, 2011, p. 122), com uma “formação humanística, 

com conhecimentos teórico-práticos indispensáveis à adequada compreensão 

interdisciplinar dos fenômenos biológicos e das transformações sociais” (p. 123); ou 

seja, profissionais capacitados para atuarem na educação básica, ensino superior, como 

na pesquisa, com senso crítico, técnico-científico, apresentando ideias à melhoria da 

qualidade da educação, com aspecto social, humanístico e emancipatório, e respeito às 

todas formas de vida (BAHIA, 2011).   

Justina (2011) diz que a concepção de um curso de Ciências Biológicas, que visa 

à formação de professores, deve propiciar rupturas e contribuir para a uma perspectiva 

interdisciplinar, por meio do currículo. Assim, a Estrutura Curricular do Curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas é composta da formação básica e geral, 

constituídas por disciplinas específicas da área de biologia, ciências exatas e da saúde e 

profissional específica composta pelas disciplinas pedagógicas e disciplinas de 

complementação (eletivas) para a integralização do currículo pleno, estas que seguem o 

interesse do aluno e a disponibilidade da mesma (BAHIA, 2011). 

Para tanto, na elaboração do currículo do curso, prezou-se pela implantação de 

um currículo flexível, que garantisse uma formação geral dos aspectos biológicos e que 

estivesse de acordo com os interesses pessoais e profissionais dos estudantes e que, ao 

mesmo tempo contemplasse o que é exigido nas Diretrizes Curriculares para o curso de 

Ciências Biológicas (BAHIA, 2011). 

A proposta curricular do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da 

UESB visa habilitar seus alunos para atuar como Biólogos, tanto na educação 

básica e superior quanto como técnico em pesquisa básica e aplicada nas 

diferentes áreas das Ciências Biológicas, com formação sólida dos princípios 

e teorias da Biologia; capazes de uma ação ética e competente, conscientes de 

seu papel na formação de cidadãos críticos e capazes de analisar a realidade 

contextualizando nela sua atividade profissional (BAHIA, 2011, p. 123). 
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4.2. Caracterização dos licenciandos  

 No questionário aplicado, em relação à caracterização dos licenciandos, foram 

algumas perguntas (nome, idade, semestre, gênero), que nos forneceram informações 

importantes para nossa análise interna. 

Atualmente, no semestre regular de 2018.1, o curso de Ciências Biológicas da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) campus de Jequié, apresenta um 

total de 149 alunos matriculados no turno noturno e 76 alunos matriculados no turno 

Diurno. Porém como nosso interesse são os licenciandos a partir do terceiro semestre do 

curso, não contabilizamos os calouros, que têm entrada no primeiro período letivo, 

assim consideramos 117 alunos do turno Noturno e 58 alunos do turno Diurno. 

 Dos 95 respondentes, 67 foram do turno Noturno, correspondendo a um total de 

57,3% dos estudantes ativos e, 28 do turno Diurno correspondendo a um total de 48,3% 

dos alunos ativos a partir do terceiro semestre. Esses valores mostram uma variação na 

proporção dos respondentes de nove porcento (9%) por turno.  

  

Figura 9: Relação da quantidade de respostas aos questionários por semestre 

referente aos turnos noturno e diurno. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 Na figura 9, é possível visualizar a variação entre os semestres e o turno 

correspondente. Os licenciandos participantes da pesquisa possuem idades entre os 18 a 

62 anos de idade, sendo que no turno diurno as idades variam entre os 18 e os 22 anos, 

com maior frequência nos vinte anos de idade, e no turno noturno varia entre os 22 e os 

62 anos, com maior frequência entre a faixa etária dos 23 aos 29 anos de idade. Por 



 79 

meio desses dados e das respostas aos questionários, podemos perceber que os alunos 

do turno noturno são estudantes mais maduros, que possuem outras atribuições, como 

família e trabalho. 

 Com isso, percebemos que, em geral os estudantes do diurno apresentam um 

percurso escolar sem muita distorção idade/série, ou seja, são alunos que recentemente 

saíram do Ensino Médio e que passaram no processo seletivo (Vestibular/ENEM/SISU), 

enquanto no turno noturno há uma variação maior da faixa etária. Branco (2015) ao 

realizar pesquisa com alunos ingressos e egressos do curso de Ciências Biológicas 

(Noturno e Integral) da Universidade Federal de Viçosa do estado de Minas Gerais 

(UFV/MG) constatou resultados semelhantes, no qual a autora afirma que o turno 

noturno tende a ser mais atrativo para os estudantes mais velhos, devido à possibilidade 

deles poderem trabalhar e estudar. E que no curso integral mais da metade dos alunos 

possuem idade em torno dos 18 a 22 anos (BRANCO, 2015). 

Em relação ao gênero, 54 dos participantes declararam-se do sexo feminino, 40 

do sexo masculino e um, que não se identificou, como pode ser verificado na figura 10, 

com a divisão por turno. 

 

Figura 10: Relação do Gênero por turno, em azul (noturno) em roxo (diurno). 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 Como em outras pesquisas (GATTI, 2009; PATROCINO, 2013; ZANETI et al., 

2014; BRANCO, 2015) é visível uma “feminização” nos cursos de licenciatura, mesmo 

que no turno noturno, no qual entre os respondentes havia um número elevado de 

licenciandos do sexo masculino.  
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De acordo com Patrocino (2013) essa “feminização” na carreira docente se deve 

ao fato das mulheres optarem por áreas das Ciências Humanas e Biológicas, diferente 

dos homens que geralmente optam pelas áreas de exatas.  

 Aliado a essas questões mais atuais, existem uma tradição quase materna da 

profissão docente, do cuidado desde as séries iniciais, em que as mulheres sempre foram 

mais ativas, em que nem sempre havia uma formação inicial para a sua atuação. Tinha-

se a profissão como dom, como um ato de amor (FREIRE, 1996; GATTI, 2009; 

PATROCINO, 2013). “A atividade escolar e as práticas pedagógicas são marcadas pelo 

cuidado, pelo afeto, se aproximando das relações familiares, características essas 

socialmente construídas como femininas” (PATROCINO, 2013, p. 30). 

Atualmente, essa visão está sendo modificada, visto que as mulheres cada dia 

mais adentram as universidades, realizam pesquisas, mesmo que algumas sejam mães, 

esposas, filhas. De acordo com dados do Relatório Gender in the global Research 

Landscape da Editora Elsevier de 2017
3
, que considerou a publicação de artigos 

brasileiros entre os anos de 1995 a 2015, houve um aumento do número de publicações 

e da igualdade entre homens e mulheres no ambiente acadêmico, porém, a mesma 

publicação aponta que quando se tratam de autoria e/ou produções individuais, esse 

número é menor
4
. Esses estudos também mostraram outro lado, que o número de 

mulheres é reduzido em relação ao título de mestrado e doutorado em relação ao 

homens. Para esse fato, foi cunhado um termo em inglês leaking pipe, ou “cano que 

vaza” e precisamos entender quais são os fatores para esse esvaziamento após a 

formatura. 

 

4.3. A escolha pelo curso de licenciatura em Ciências Biológicas 

Nessa parte, verificamos como se deu o processo de escolha por parte dos 

licenciandos pelo curso de Ciências Biológicas e pela Licenciatura, o que corresponde à 

segunda parte do questionário-diagnóstico aplicado com os licenciandos, que 

corresponde às perguntas: Por que você optou pelo curso de Ciências Biológicas? Por 

                                                           
3
 Disponível em: https://super.abril.com.br/sociedade/metade-dos-artigos-cientificos-no-brasil-sao-

escritos-por-mulheres/ Acesso em: 14/08/2018. 

4
 Disponível em: http://revistapesquisa.fapesp.br/2013/10/17/territorios-femininos/ Acesso em: 

14/08/2018. 

https://super.abril.com.br/sociedade/metade-dos-artigos-cientificos-no-brasil-sao-escritos-por-mulheres/
https://super.abril.com.br/sociedade/metade-dos-artigos-cientificos-no-brasil-sao-escritos-por-mulheres/
http://revistapesquisa.fapesp.br/2013/10/17/territorios-femininos/
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que você optou pela Licenciatura em Ciências Biológicas? Como você imagina a sua 

vida daqui a cinco anos?  

Ao iniciar nossa narrativa, trazemos um trecho da pesquisa de dissertação de 

mestrado de Branco (2015): 

Compreender sociologicamente o processo de escolha dos estudos superiores 

não é tarefa fácil. Por um lado, tem-se o individuo que escolhe a partir de 

seus gostos e preferências, de suas expectativas e projetos de vida, e de um 

conjunto mais ou menos claro de informações ou representações sobre o 

sistema universitário, os diversos cursos e o mercado de trabalho. Por outro, 

numa escala macrossociológica, entende-se que a escolha desse indivíduo 

está condicionada por sua trajetória passada e por sua posição atual nas 

estruturas sociais, uma vez que pesquisas indicam a existência de uma forte 

correlação entre a posição, trajetória social e escolar dos candidatos e o tipo 

de curso superior escolhido (BRANCO, 2015, p. 17). 

 

 Nosso papel e desafio enquanto pesquisadores e formadores de professores é 

buscar compreender esse processo e trajetória e auxiliar os estudantes que caminham 

conosco (seja na interação e formação durante as aulas, seja pelas leituras de nossas 

pesquisas, ou no caso dos grupos de pesquisa, como espaço de formação coletiva) a 

permanecer e usufruir de todas experiências no curso, formar bons profissionais que 

sejam atuantes e que busquem mudar o status quo vigente em nossa sociedade. 

Em relação à pergunta “Por que você optou pelo curso de Ciências Biológicas?”, 

dentre as respostas dos alunos, três categorias se sobressaíram, como: gosto/afinidade 

pela biologia e por áreas específicas; como segunda opção de curso; e, pela 

concorrência nos processos seletivos. 

Em relação à escolha pelo curso em Ciências Biológica, 79% dos licenciandos 

responderam que o Gosto pela Biologia e áreas específicas foi preponderante para a 

sua escolha no curso, Branco (2015) refere-se ao processo de auto seleção acadêmica, 

ou seja, os estudantes optam por cursos em que eles tiveram maior afinidade durante a 

educação básica, no nosso caso, afinidade com disciplinas Biológicas, como pode ser 

evidenciado nas falas dos licenciandos a seguir: 

 

NQL01: Um dos motivos para a escolha do curso foram os assuntos sobre células que tive durante o 

Ensino Médio, a partir daí o interesse em aprender sobre os temas abordados no curso de Biologia; 

DQL07: Porque é uma área que sempre gostei, sonhei em cursá-la até que consegui. Amo o curso de 

Biologia, não trocaria por nenhum outro; 

NQL09: Porque o biólogo estuda todas as formas de vida, macroscópica e microscópica. Analisa as 

relações entre as diversas formas dos seres vivos e o meio ambiente; 
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NQL13: Por ser um curso no qual me identifico, principalmente a parte da Biologia que aborda 

Ecologia, meio ambiente, etc.; 

NQL28: Pela afinidade com algumas áreas da Biologia (Botânica, Zoologia, Geologia), além de ser um 

curso que me oferece uma gama de áreas para minha formação pessoal; 

NQL45: As disciplinas de Ciências e Biologia sempre foram muito importantes para mim no Ensino 

Fundamental e Médio. A afinidade e a curiosidade me fizeram optar por esse curso; 

NQL56: Desde o Ensino Médio tive vontade de estudar Biologia. Sempre pensava se um dia eu fosse 

fazer graduação seria Biologia; 

NQL63: Por identificação com o curso e preferência com algumas disciplinas da grade. Por ser também 

“sonho de Criança” para “mexer com bichos”. E por conciliar o útil ao agradável (o curso escolhido e 

não precisar sair da cidade para estudar); 

 O curso de Ciências Biológicas possui diversas áreas específicas, que podem ser 

estudadas, como Educação, Ecologia, Genética, Zoologia, Botânica, Microbiologia, 

Fisiologia, Anatomia, dentre outras, que trazem uma amplitude maior de subáreas e de 

possíveis articulações, logo uma gama de opções profissionais futuras. Essa amplitude 

de áreas em que subdividem e unem as Ciências Biológicas, muitas vezes configuram 

uma dificuldade da profissão biólogo, visto que muitas vezes ele concorre com outras 

profissões como a de farmacêutico, biomédicos, químicos e etc. (PATROCINO, 2013; 

ZANETI et al., 2014; BRANCO, 2015). 

 E, muitas vezes a própria opção de cursar Ciências Biológicas, se reflete no 

desejo de obter conhecimento para ingressar em outros cursos que possuem áreas 

similares, como os cursos das áreas de saúde. 

Nove porcento (9,5%) dos licenciandos tiveram o curso de Ciências Biológicas 

como segunda opção no vestibular, ou seja, não se deu de forma planejada e/ou 

almejada para sua vida profissional em um primeiro momento, devido a muitas vezes a 

sua escolha se dá por cursos que possuem uma história de prestígio e de liberalismo 

associada, como podemos evidenciar nas falas dos licenciandos: 

DQL06: Na verdade foi a segunda opção no vestibular, escolhi o curso, pois era o que eu gostava depois 

da primeira opção; 

DQL19: Porque na época que prestei vestibular pela primeira vez, fiz para Farmácia. Tentei 2x e não 

consegui entrar. Cheguei a cursar Serviço Social e não me adaptei. Retornei aos estudos e fiz para 

Ciências Biológicas por colocar na opção, sendo que depois poderia transferir para a área de Saúde, 

mas acabei me identificando e gostando do curso e vou até o fim; 
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NQL29: Não era a primeira opção, seria música, mas como não houve a possibilidade, optei por 

Ciências Biológicas; 

NQL40: Porque era um curso que mais se aproximava do curso que eu pretendia cursar (Odontologia), 

poderia desta forma conciliar os assuntos que aprenderia com o curso e aplicar no vestibular para tentar 

Odontologia, entretanto, desistir de prestar outro vestibular; 

NQL60: Na verdade eu sempre quis algum curso na área de saúde. Tentei Enfermagem, Fisioterapia, 

Medicina, mas não alcançava pontuação suficiente, também não havia sido orientada sobre 1ª, 2ª e 3ª 

chamada em vestibular, por exemplo. Enfim, com a nota do ENEM optei por Biologia pensando que já 

estando dentro da universidade, facilitaria meu processo para ingressar em um curso de saúde (me 

imaginei fazendo a prova de transferência de curso), mas me percebi gostando do curso e a partir do 3º 

semestre me encontrei, descobrindo uma paixão pela licenciatura e pela Biologia; 

DQL89: Tendo em vista a falta de concursos na área de segurança Pública quando concluir o Ensino 

Médio, o resultado do ENEM me possibilitou uma continuação nos estudos bem como ter um nível 

superior. 

 Pesquisas anteriores, como de Gatti (2009), Patrocino (2013), Zaneti et al., 

(2014) e Branco (2015), afirmam que em função da “não escolha”, os licenciandos 

almejam ao longo do curso realizar algumas estratégias para mudarem de curso, 

direcionarem o foco de sua formação para futura atuação profissional na área da 

pesquisa, ou seja, para a modalidade do bacharelado. O que pode ser conferido nas falas 

dos licenciandos. Porém, é interessante o que os licenciandos NQL40 e NQL60 

relataram que eles almejavam cursos na área da saúde, mas com o convívio no curso 

pretendem continuar, ou seja, no movimento com as disciplinas, professores, 

experiências (e aqui colocamos o papel formativo das atividades extracurriculares que 

falaremos mais adiante), a opção de cursar e se formar no curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas se tornou uma opção viável para eles.  

Incluímos na Concorrência, as falas de 2% dos licenciandos que demonstraram 

que muitas vezes a escolha pelo curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, se dá 

pela forma de inserção facilitada em relação a outros cursos mais prestigiados e 

almejados pelos estudantes que saem da educação básica. 

NQL23: Por ser um curso menos concorrido e pelo fato de ser uma licenciatura acredito que teria mais 

oportunidades de emprego; 

DQL38: Ao sair do Ensino Médio, fiz a prova do vestibular e passei. Escolhi o curso que mais tinha 

interesse nas aulas, mas também fiz por pouca concorrência no ano de 2010. 
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 Na Tabela 2 é mostrada a relação das concorrências nos cursos de Ciências 

Biológicas, Licenciatura (Diurno e Noturno) e Bacharelado nos últimos sete anos, 

disponível no site da UESB. Os outros cursos citados e almejados por nossos 

respondentes, a concorrência noúltimo vestibular de 2018, foi de 134/1 para Medicina, 

47,15/1 pra Odontologia, 25,86/1 para Fisioterapia, 15/1 para Enfermagem e de 12,04/1 

para Farmácia.  

Tabela 2: Relação das concorrências nos últimos sete vestibulares da UESB nos 

cursos de Ciências Biológicas no campus de Jequié (Relação Candidato por vaga). 

Ano Licenciatura Noturno Licenciatura Diurno Bacharelado 

2018 6,50 2,20 3,60 

2017 10,94 7,07 3,00 

2016 10,50 6,54 2,31 

2015 6,61 3,07 3,53 

2014 9,83 1,69 6,15 

2013 9,33 1,62 6,31 

2012 13,33 3,40 5,20 

Fonte: Site UESB  http://www2.uesb.br/vestibular/  

 Em comparação às concorrências dos cursos de Ciências Biológicas, tanto 

diurno quanto noturno, existe uma variação muito grande e por isso, muitos optam por 

prestar o vestibular. Em relação a essa questão, Branco (2015) afirma que os estudantes 

com perfis socioeconômico mais privilegiado tendem a escolher cursos mais 

concorridos e que possuem maior retorno financeiro, além do que essas profissões 

exigem que ao final do curso existam investimentos posteriores. Já os estudantes com 

perfil socioeconômico menor optam por cursos com maior facilidade de acesso, e que 

por vezes são menos privilegiados (BRANCO, 2015). 

Para Branco (2015),  

A escolha pelo curso em Licenciatura em Ciências Biológicas vem se 

apresentando como alternativa de ingresso na universidade. Essa via 

alternativa surge para estudantes que não obtiveram sucesso em processos 

seletivos em outros cursos mais concorridos. Os estudantes direcionam a 

formação para a pesquisa em áreas específicas da Biologia e não se 

interessam pela atuação como professores da Educação Básica (BRANCO, 

2015, p. 3). 

 

 Claro que essa não é uma realidade posta e imutável, após as políticas de acesso 

à universidade, muitos estudantes de baixa renda estão conseguindo entrar na 

http://www2.uesb.br/vestibular/
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universidade, permanecer e se formar e mudar a situação econômica, financeira e social 

sua e de suas famílias.  

 Acreditamos que a partir do momento que o estudante adentra a universidade, 

cabe à essa, independente do meio social a que o estudante estava submetido, lhe 

oferecer condições cognitivas, humanas, sociais, econômicas e políticas para uma 

ampliação da sua herança cultural por meio de experiências acadêmicas, seja pelo 

contato com as disciplinas, seja pelo convívio social e/ou pelas atividades 

extracurriculares que são oferecidas no chão da universidade.  

 A seguir, na Tabela 3, é relacionada à frequência das categorias estabelecidas 

com as respostas dos licenciandos: 

 

Tabela 3: Relação das categorias mais frequentes expostas pelos licenciandos para 

a escolha do curso em Ciências Biológicas. 

Categoria Proporção dos licenciandos (%) 

Gosto pela Biologia e áreas específicas 79 

Segunda opção no vestibular 9,5 

Concorrência 3,20 

Outros* 8,4 

*Esses outros motivos serão destacados mais adiante. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Para compreender o motivo da escolha dos licenciandos pelo curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas, foram reconhecidas oito categorias a partir das 

respostas à segunda pergunta do questionário: Por que você optou pela Licenciatura em 

Ciências Biológicas? As categorias, a saber, são: mercado de trabalho; interesse pela 

docência; opção do curso ser no turno noturno; papel social da docência; falta de 

opção/outros motivos; falta de conhecimento do que se tratava a licenciatura e 

bacharelado; incentivo dos familiares e amigos e contribuições de ex-professores do 

ensino fundamental e médio. As categorias foram organizadas de acordo com a 

frequência nas respostas. 

Pouco mais de trinta e um porcento (31,58%) dos licenciandos ao serem 

questionados sobre o por quê de sua escolha pela licenciatura, afirmaram que essa 

modalidade, em relação ao bacharelado, possui maiores possibilidades de atuação, seja 
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como professor ou como pesquisador, assim o mercado de trabalho foi preponderante 

para a sua decisão. 

 

NQL01: No início da graduação optei pela licenciatura, por conseguir um emprego, mas no decorrer do 

curso aprendi a amar a licenciatura no estágio, me sinto feliz em estar no espaço escolar e não mais 

como um “emprego”; 

DQL08: Porque as chances de conseguir emprego são maiores, já que tenho a possibilidade de ensinar; 

NQL28: Por conta da facilidade ao acesso ao mercado de trabalho e por um desejo de encarar a sala de 

aula (um desafio); 

NQL33: Acreditando que a licenciatura possibilitará mais oportunidades de emprego quando formada; 

NQL47: A principio por causa do mercado de trabalho, pois para o bacharel se inserir no mercado de 

trabalho é mais complicado; 

NQL49: Por conta da área de trabalho, imaginei que o leque de opções para trabalho seria melhor; 

NQL55: Pela vantagem de poder escolher lecionar ou seguir carreira como pesquisadora; 

DQL61: Na realidade eu era do Bacharelado, porém decidir transferir para a licenciatura por motivos 

pessoais, o mercado de trabalho, além do fato que me identifiquei bastante com a Educação; 

NQL65: Por apresentar um campo de aprendizagem amplo com capacidade de direcionar em várias 

áreas, tanto na pesquisa quanto em sala de aula; 

NQL70: Escolhi a Licenciatura devido ao mercado de trabalho, que acredito necessitar mais do 

licenciando, e por ter diversidade na área de atuação, não limitando somente a sala de aula, como 

também a oportunidade para atuar na área da pesquisa; 

Gatti (2009) e Branco (2015) afirmam que a escolha pela docência, muitas vezes 

é uma espécie de “seguro desemprego” muito comum entre os licenciandos, 

principalmente aqueles de baixa renda, que enxergam na docência a possibilidade de 

mudar sua situação econômica e financeira atual. 

Essa busca por melhores condições de trabalho e estabilidade financeira, de 

acordo com Patrocino (2013), trouxe o processo de proletarização da profissão docente, 

conceito proposto por Karl Marx, em que nos possibilita entender como a rotinização, 

alienação, especialização, hierarquização, desqualificação e consequentemente, a 

desprofissionalização docente. Esses são fatores, de acordo com alguns autores (CARR; 

KEMMIS, 1986; FREIRE, 1996; GALIAZZI, 2003; GATTI, 2009; PATROCINO, 

2013; BRANCO, 2015) são assumidos para a não assunção do status de profissão à 
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carreira docente, sendo os professores considerados apenas como prestadores de 

serviços públicos ou por meio de contratos particulares, que trabalham submetidos a 

controles do mercado externo, negando-se ainda hoje a autonomia docente, seja do seu 

conhecimento e formação, sejam da sua atuação em sala de aula. 

Vinte e dois porcento (22,11%) dos licenciandos afirmaram ter o interesse pela 

docência, essa afirmação vem de encontro à outras pesquisas, que trazem em seus 

resultados, o desinteresse dos estudantes pela docência, seja desde o Ensino Médio 

(GATTI, 2009), seja já cursando o Ensino Superior no curso de licenciatura 

(GALIAZZI, 2003; PATROCINO, 2013; ZANETI et al., 2014; BRANCO, 2015): 

 

DQL02: Escolhi a licenciatura, pois me interesso pela docência; 

DQL04: Porque gosto muito da área docente, pretendo ser professor; 

NQL12: Sempre gostei da área da licenciatura, sempre achei bonita a área da Educação; 

NQL34: Por que sempre tive o desejo em ser professora, e escolhi Ciências Biológicas por achar uma 

área que oferece várias oportunidades, além de ser bastante interessante; 

NQL42: Desde a 8ª série do Ensino Fundamental eu já tinha o interesse em ser professor, era um desejo 

enorme de passar para outros o conhecimento que eu tinha; 

NQL48: Porque sempre quis está inserido em uma sala de aula como professor; 

 Esse interesse pode estar associado às outras categorias como (mercado de 

Trabalho, visto anteriormente, Papel Social da Docência, Incentivo de Familiares e 

Amigos, e Contribuições de ex-professores) em que o contato com professores, na 

Educação Básica e em seus processos sociais e culturais foram importantes para a sua 

escolha. Juntas, essas categorias correspondem a 68,43% das respostas dos 

licenciandos, contra a soma das categorias em que a escolha se deveu por outros fatores 

não relacionados à docência 31,58% (Tabela 4). 

Em relação ao papel social da docência, 10,53% das respostas dos licenciandos, 

estão relacionadas a uma espécie de “dívida social”, no qual os estudantes com perfil 

socioeconômico e cultural menos favorecido, ao ascenderem à posição de professor 

assumem um compromisso com a transformação do conhecimento em desenvolvimento 

social, cultural, político e econômico, podendo assim ser cidadãos atuantes e na 

concretização de um país melhor (FREIRE, 1996; GALIAZZI, 2003; GATTI, 2009; 

ZANETI et al., 2014; BRANCO, 2015). 
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NQL14: Para ensinar o aluno e tornar compreensivo o conteúdo para o estudante; 

DQL31: Para me desafiar e também a profissão é uma das mais bonitas e importantes para a sociedade, 

mesmo sendo pouco valorizada; 

DQL39: Entendo ser de muita relevância e gratificante a docência; 

NQL44: Acho a profissão linda, sei que me sentirei feliz em um trabalho em que minha principal função 

vai ser ajudar muitos adolescentes a buscarem conhecimento; 

NQL45: O amor pela Biologia sempre foi muito marcante em mim, levar isso para outras pessoas, 

compartilhar o que eu aprendi, foi o ponto marcante para querer ser professora; 

NQL68: Sempre achei uma profissão importante, útil e muito bonita. É uma das bases de nossa 

sociedade e atuar como professor da uma sensação de propósito, porque você deixa um legado para as 

pessoas, o conhecimento; 

Nas palavras de Paulo Freire (1996), em que a profissão docente é o meio para a 

transformação social, da desvelação do sujeito em ser humano, de enxergar o outro, de 

se assumir naquele lugar de professor e atuante com os seus, em seu espaço e em seu 

contexto.  

Outro sentido mais radical tem a assunção ou assumir quando digo: Uma das 

tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as condições 

em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos com o 

professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de assumir-se. 

Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, 

transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz 

de amar. Assumir-se como sujeito porque capaz de reconhecer-se como 

objeto. A assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos outros. É a 

“outredade" do “não eu”, ou do tu, que me faz assumir a radicalidade de meu 

eu (FREIRE, 2016, p. 18-19). 

 

Com 3,16% das respostas dos licenciandos, mostram que o incentivo dos 

familiares e amigos é outro fator preponderante para a escolha pela licenciatura, a 

influência dos familiares na construção de identidade profissional, se enxergar em 

familiares que já obtiveram sucesso na profissão docente e que encontraram estabilidade 

financeira e profissional. Por outro lado, nas famílias de renda alta e em que não há a 

presença de professores, o descontentamento com a escolha de seus filhos é maior, pois 

eles acreditam que o retorno será baixo e mais lento em comparação a outras profissões 

com maiores prestígios e de acordo com o investimento financeiro a que eles 

submeteram aquele estudante (GALIAZZI, 2003; ZANETI et. al., 2014; BRANCO, 

2015).  
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DQL07: Porque a licenciatura está presente na minha família e venho me aprofundando para aprender e 

me tornar futura professora de Biologia; 

NQL37: O meu maior incentivo foi minha irmã, ela possui a mesma graduação; 

NQL51: Influência direta da família, todos são professores; 

DQL93: De início iria optar pelo bacharelado, porém por conta de conselhos de amigos, mudei para a 

licenciatura o que foi uma boa escolha, já me identifiquei bastante com a área; 

Um por cento (1,05%) dos licenciandos demonstraram que as contribuições de 

ex-professores do ensino fundamental e médio foram decisivas para que eles 

optassem pelo curso, seja pela maneira de como eram abordados os assuntos e/ou pela 

área, ou pelo papel do professor.  

NQL12: Influência de professores do Ensino Médio; 

NQL21: Tive muitos professores bons que para mim são os verdadeiros heróis da sociedade, o contato 

com eles me fez ter o desejo de seguir carreira e poder contribuir com a sociedade por meio da 

Educação; 

 Em relação a essas duas categorias (Incentivo dos Familiares e Amigos, e 

Contribuições de ex-professores), Branco (2015, ps. 109-110), afirma: 

Os sistemas sociais influenciam os indivíduos tanto na socialização primária - 

na qual a criança irá reproduzir os modelos das pessoas que lhe são 

significativas (em especial a família), integrando-se àquele convívio social; 

como na socialização secundária - momento em que o processo escolar atua, 

normalmente, como primeira porta para a ampliação do círculo de 

convivência social do indivíduo, estimulando o questionamento ou a 

sedimentação dos modelos interiorizados, sendo a socialização secundária 

um momento importante na construção da identidade do estudante. Talvez, 

seja esse o motivo pelo qual o professor da Educação Básica exerça forte 

influência na opção pela carreira (BRANCO, 2015, p. 109-110). 

A opção de o curso ser no turno noturno, presente nas respostas de 17,90% 

dos licenciandos, reflete a necessidade dos licenciandos conciliar as atividades 

acadêmicas com seus empregos, para suprir as demandas familiares e de subsistência, o 

que por muitas vezes acabam prejudicando a trajetória acadêmica desses licenciandos, 

seja pelo cansaço, pela falta de tempo para estudar e se dedicar a outras atividades 

extracurriculares. E, em muitas falas, refletem o desejo da não escolha pela licenciatura, 

sendo uma conveniência. 

NQL11: Porque só tem Ciências Biológicas Licenciatura no noturno, não bacharel, mas já estou 

adaptada no curso e gosto muito; 
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NQL13: A Licenciatura não foi uma opção por gostar da área, mas sim por ser noturno e não oferecer o 

bacharelado. Mas fui aprendendo a gostar com o passar do tempo, contudo não era a minha primeira 

opção; 

NQL17: Por absoluta falta de oferecimento do bacharelado no turno noturno; 

NQL23: No início por ser um curso oferecido à noite, pois trabalho no comércio durante o dia e por ser 

o único que me despertou interesse; 

NQL29: Na verdade foi por falta de opção, pelo fato de não poder estudar durante o dia no 

bacharelado, e ter que estudar e trabalhar e dar conta das responsabilidades e das contas da casa; 

NQL60: Na época trabalhava no comércio e também moro em outra cidade que não Jequié, o curso é 

noturno, então foi mais por outras razões do que por ser um curso de licenciatura, tudo o que eu menos 

queria fazer era ser professora; 

NQL78: Gostaria de fazer bacharelado, mas como no noturno não tem, fui praticamente obrigado a 

fazer licenciatura, apesar de hoje está gostando. 

Foi demonstrado por 5,26% dos licenciandos, que anteriormente a sua entrada 

no curso, existia a falta de conhecimento do que se tratava a licenciatura ou 

bacharelado: 

DQL05: Pois no ato da inscrição não tinha maturidade e conhecimento para tal discernimento; 

NQL16: Não optei, quando ingressei imaginava que poderia tanto dar aula quanto fazer pesquisa. 

Apesar disso, sempre considerei a possibilidade de dar aula bem vinda; 

NQL40: Por que não queria ficar preso ao laboratório, essa era minha visão de bacharelado. A 

licenciatura me proporcionaria maior dinamismo e interação com a sociedade; 

NQL73: Na verdade não sabia nada sobre a licenciatura e bacharelado, após ingressar na universidade 

é que aprendi a distinção entre os dois; 

DQL89: Eu não sabia o que significa licenciatura e bacharelado, assim escolhi na sorte; 

Isso é muito comum entre os estudantes que recentemente saíram do Ensino 

Médio, onde nas instituições de ensino de Educação Básica, raramente existem feiras ou 

workshops que divulguem e expliquem os objetivos de cada profissão, os percursos que 

os estudantes podem tomar ao se formarem e/ou as fontes de acesso que os estudantes 

podem pesquisar sobre (BRANCO, 2015). Acreditamos ser uma perda muito grande 

para os estudantes e para o Estado, visto que muitos estudantes entram em um curso e 
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acabam evadindo, devido a não se identificar e/ou não se adaptar aquele 

curso/área/profissão em questão. 

Tais informações não dizem respeito apenas ao volume de conhecimento que 

se possa ter da organização formal do sistema escolar (ramo de ensino, 

cursos, estabelecimentos), mas também, da compreensão dos indivíduos 

acerca das hierarquias que distinguem as ramificações escolares, do ponto de 

vista da sua qualidade acadêmica, prestígio social e retorno financeiro. Essa 

compreensão é fundamental para que os pais formulem estratégias de forma a 

orientar de maneira eficaz a trajetória dos filhos, sobretudo, nos momentos 

cruciais de tomada de decisão, como a escolha do curso superior (BRANCO, 

2015, p. 96). 

 

Oito porcento (8,42%) dos licenciandos responderam que a Falta de 

Opção/Outros motivos soma-se as outras categorias em que a licenciatura não foi à 

primeira opção e/ou não foi uma escolha para a vida profissional dos estudantes, porém 

no decorrer do curso, como já explicitado anteriormente, eles foram adquirindo o gosto 

pela profissão docente: 

NQL03: A licenciatura não foi uma escolha inicial, mas fui me identificando com o decorrer dos 

semestres; 

DQL06: Apesar de não ser o que eu queria realmente, me identifico mais com a licenciatura; 

NQL15: Não optei, era o que tinha disponível por questões trabalhistas; 

NQL26: Na verdade, não queria cursar Licenciatura, queria fazer o bacharelado. No entanto, por 

algumas intempéries fez com que eu entrasse no curso de licenciatura e hoje já me sinto bastante 

ambientado; 

NQL57: Primeiro eu entrei em bacharelado, depois fui pressionada a mudar para a licenciatura por 

questões pessoais; 

DQL90: Optei meio que por acaso, nas opções do vestibular e ENEM coloquei licenciatura e 

bacharelado, passei em Ciências Biológicas Licenciatura; 

DQL91: Ocorreu um erro no momento da inscrição, seria bacharelado, mas acabou sendo a 

licenciatura. Mas não desejo mudar. 
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Tabela 4: Relação das categorias mais frequentes expostas pelos licenciandos para 

a escolha do curso em Licenciatura. 

Categoria Proporção dos licenciandos (%) 

Mercado de Trabalho 31,58 

Interesse pela docência 22,11 

Opção de o curso ser no turno Noturno 17,90 

Papel Social da Docência 10,53 

Falta de Opção 8,42 

Falta de conhecimento sobre o que era 

Licenciatura e Bacharelado 

5,26 

Incentivo dos Familiares e Amigos 3,16 

Contribuições de ex-professores 1,05 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 A partir das categorias expostas nas respostas dos licenciandos, mesmo com 

autores e o senso comum afirmarem que há um desinteresse pela docência, percebemos 

que há sim um interesse pela docência e que a formação inicial é crucial para atuação 

deles em sala de aula, assim, esses dados se configura como mais um desafio para nós 

formadores, visto que é a partir da vivência desses estudantes na educação básica e/ou 

no nível superior, das experiências e trocas de conhecimentos, da formação que será 

fornecida a esses estudantes, que eles se tornarão profissionais atuantes, autônomos, 

críticos e que buscarão a autonomia e o desenvolvimento de seus alunos.  

 Em relação à pergunta: Como você imagina sua vida daqui a cinco anos? As 

respostas foram bem similares, demonstrando o interesse em continuar os estudos por 

meio do ingresso nos cursos de Mestrado e Doutorado, seja em áreas específicas da 

Biologia e/ou da Educação/Ensino; estarem concursados e atuando na área de formação, 

seja na educação básica ou no ensino superior. 

 Na categoria formação continuada e pesquisa (mestrado e doutorado), houve 

uma proporção de 47,37% nas respostas: 

 

DQL04: Pretendo estar no doutorado, já alinhando a pesquisa e a docência; 

NQL09: Estudando Biologia Molecular e as interações bioquímicas celulares e recebendo aquele 

salário que a gente sonha. O campo de atuação do biólogo é amplo, o que aumenta as possibilidades de 

emprego; 
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NQL21: Espero está terminando o doutorado para ir para a sala de aula e poder ser um bom professor 

para a escola ou universidade onde estarei atuando; 

DQL31: Terminando meu mestrado e partindo para o doutorado; 

NQL34: Fazendo mestrado e doutorado na área de Genética ou Bioquímica; 

DQL93: Entrando em um doutorado voltado para Zoologia ou Ecologia; 

DQL94: Iniciando ou passando em uma seleção de doutorado, se o tempo da UESB me permitir formar 

em tempo hábil. 

 

A categoria atuando como professor na educação básica obteve a proporção 

de 36,84%: 

 

DQL07: Espero está com bastante bagagem e apto para dá continuidade na área, me vejo atuando como 

professora-pesquisadora. E também me vejo fazendo viagens para congressos, buscando cada vez mais 

conhecimento para mim e meus alunos, na perspectiva de inovar minhas aulas. Enfim, quero está 

realizada profissionalmente como professor;  

NQL14: Em uma sala de aula, dando, interagindo com os alunos o conteúdo da disciplina Biologia, que 

será uma construção do saber; 

NQL16: É difícil saber ou imaginar, pois a vulnerabilidade socioeconômica da família nesse momento 

torna o futuro muito incerto. Mas se quer saber se considero a docência uma possibilidade, a resposta é 

sim, pois pretendo exercer a profissão; 

NQL41: Graduado, mestre, concursado e como minha casa própria, se as greves não interferirem; 

 

 Há uma diluição das categorias nas respostas dos licenciandos, o que demonstra 

que eles almejam que ao sair da graduação, sejam possibilitadas alternativas e 

oportunidades para atuarem como professores e darem continuidade aos seus estudos, 

por meio do mestrado e doutorado. O que já foi discutido anteriormente, como 

exemplificamos na categoria Mercado de Trabalho (GALIAZZI, 2003; GATTI, 2009; 

PATROCINO, 2013; BRANCO, 2015). Ao desejarem dar continuidade aos estudos, 

demostram que a profissão docente não é apenas um “dom”, “vocação”, mas que é sim 

uma profissão que necessita constantemente de contínuas formações e especializações, 

de pesquisa e engajamento, o que gera autonomia e transforma os professores em 

construtores do conhecimento e não apenas reprodutores (CARR; KEMMIS, 1986; 

FREIRE, 1996). 

 Porém, geralmente os estudantes que se dedicam mais aos estudos, em cursos de 

pós-graduação strictu sensu optam por carreiras docentes no Ensino Superior, onde as 

condições de trabalho e salários são melhores. Com isso, há uma defasagem de bons 

profissionais na Educação Básica, criando um déficit de profissionais nas principais 
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áreas de ensino, caso que inclui a Biologia (GATTI, 2009; BRANCO, 2015). Ou seja, 

há um investimento alto para a formação inicial de professores para atuarem na 

educação básica, mas esses profissionais não têm a educação básica como opção de 

trabalho após sucessivas especializações, devidos as condições de trabalhos e/ou 

oportunidades. Assim, é “alto o número de estudantes que após se formarem não terão 

as salas de aulas como destino profissional, mostra-se pertinente e relevante no 

entendimento da escassez de professores de Biologia no ensino médio” (BRANCO, 

2015, p. 98). 

 

Tabela 5: Relação das categorias mais frequentes expostas pelos licenciandos de 

como estarão suas vidas daqui a cinco anos. 

Categorias Proporção dos licenciandos (%) 

Formação Continuada e Pesquisa (mestrado e 

Doutorado) 

47,37 

Atuando como professor na Educação Básica 36,84 

Atuando fora da Docência 6,32 

Fazendo outro curso 5,26 

Outros 4,21 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

4.4. As Atividades extracurriculares  

Até aqui, tratamos do processo de escolha pelo curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas, e constatamos a partir do perfil e das respostas dos licenciandos, 

que os nossos resultados em alguns pontos são similares a pesquisas anteriores, como a 

de Gatti (2009), Patrocino (2013), Zaneti et al. (2014) e Branco (2015), em que ficou 

claro que boa parte dos estudantes que optam pela licenciatura possui uma herança 

cultural, em sua maioria provindo de regiões e de classes socioeconômicas baixas. Desta 

forma, acreditamos que ao adentrar a universidade, existe uma nova possibilidade de 

ampliação dessa herança cultural por meio das experiências acadêmicas, seja pelas 

disciplinas e pelo currículo do curso, sejam pelas Atividades Extracurriculares, de que 

vamos tratar a partir de agora, com enfoque para os grupos de pesquisa. 

A herança cultural ou capital cultural, 
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Corresponde ao conjunto das qualificações intelectuais produzidas pelo 

sistema escolar ou transmitidas pela família. Este capital pode existir sobre 

três formas: em estado incorporado, como disposição duradoura do corpo 

(por exemplo, facilidade de expressão em público); em estado objetivo, como 

bem cultural (a posse de quadros, de obras); estado institucionalizado, isto é, 

socialmente sancionado por instituições (como os títulos acadêmicos) 

(BONNEWITZ, 2003 citado por BRANCO, 2015, p. 80). 

 

 

O Projeto Político do Curso (PPC) de Ciências Biológicas, com recomendações 

da Resolução 58/2009 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), 

ressalta a importância das atividades acadêmicas, ou como entendemos, atividades 

extracurriculares, em que permitem aos estudantes aprofundar os estudos em temas de 

seus interesses, que contribuem com o desenvolvimento de habilidades para sua carreira 

profissional. O PPC incentiva a iniciação artística, científica e tecnológica, como 

necessária a complementação à atividade de ensino, pesquisa e extensão, no qual essas 

atividades “possibilitam o encontro entre a comunidade acadêmica e os demais 

segmentos da sociedade, criando oportunidades de elaboração da b de um conhecimento 

acadêmico socialmente referenciado” (BAHIA, 2011, p. 130). 

Dentre as Atividades Extracurriculares que os licenciandos mais participam são: 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), com atuação dos 

licenciandos diretamente nas escolas da região, conhecendo mais de perto a realidade 

com que eles vão trabalhar e discutindo e pesquisando as problemáticas envolvidas e, o 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), com atuação em 

pesquisas e projetos nos laboratórios ligados ao curso. Essas duas modalidades de 

atividades estão muitas vezes vinculadas à extensão e/ou a grupos de pesquisa (GP); 

monitorias de disciplinas e em eventos científicos, sendo também participante como 

ouvinte e/ou apresentando trabalhos; Centro Acadêmico (CA) e Diretório Central dos 

Estudantes (DCE), atuando diretamente em deliberações e ações junto à universidade e 

ao departamento do curso; e, também em Estágio remunerado em escolas da cidade. 

Podemos verificar nas figuras 11 e 12, a relação do quantitativo das participações dos 

licenciandos nas atividades extracurriculares.  
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Figura 11: Quantitativo das atividades extracurriculares em que os licenciandos do 

turno noturno participam.

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura 12: Quantitativo das atividades extracurriculares em que os licenciandos do 

turno diurno participam.

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Dentre os motivos que os licenciandos alegam para participarem dessas 

atividades, estão ligadas às aprendizagens que obtiveram fora do contexto da sala de 

aula, que auxiliam diretamente na sua formação enquanto profissional e pesquisador: 

 

DQL06 - Participo do PIBID e durante esse tempo participando aprendi e continuo aprendendo muito, a 

troca de experiência com a supervisora é de suma importância para minha caminhada, o contato com a 

sala de aula através das intervenções e observações me ajudou muito com o estágio. 

DQL07 - Ultimamente estou no projeto de Biologia do PIBID, onde é riquíssimo para nossa formação, 

onde aprendemos muito, com textos sobre a educação e várias abordagens que vem acontecendo no 
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âmbito escolar. Aprendemos a montar projetos, fazemos intervenções nas escolas na qual nos deu a 

oportunidade de fazermos artigos e serem apresentados. 

DQL19 - Participei do PIBIC durante dois anos, um como bolsista e o outro como voluntária, “foi amor 

à primeira vista”. Assim, foi o primeiro contato com a pesquisa científica. Foram dois anos de 

aprendizados, conhecimentos, publicações... Trabalhei com Citogenética e Genética Molecular de peixes, 

fiz técnicas de bandamento C e NOR em citogenética e extração de DNA + PCR em Genética molecular e 

DNA Barcoding. 

NQL21 – Sim, já fui monitor do Workshop de Genética, Biodiversidade e Conservação, da Semana de 

Biologia e Setembro Azul. Já fui da comissão eleitoral do DCE e CA, atualmente sou coordenador Geral 

do DCE, coordenador da SEMBIO 2018, trabalho em um projeto de pesquisa a quase três anos com 

mimercofauna e interação inseto-planta, trabalho como voluntário em um projeto de germinação, fui 

monitor de Invertebrados II e atualmente sou monitor de Invertebrados III. Sou conselheiro do CONSU, 

CONSEPE, Conselho de Campus, Comitê Gestor, PNAEST, representante do Colegiado e Departamento, 

e membro do E
5
. 

NQL26 – Já participei/participo do Centro Acadêmico, Clube de Ciências (a melhor experiência viva na 

universidade), Citogenética animal como IC, PIBID (muito importante também na minha opinião), 

eventos científicos, algumas monitorias, comitês de colegiado e departamento, levantamento florístico e 

taxonomia vegetal (IC). 

  

Nesses relatos dos licenciandos, podemos perceber que existe uma relação 

indissociável entre as nossas categorias de análise presentes no capítulo 5, no qual tanto 

as dimensões profissionais, acadêmicas e pessoais estão interligadas e contribuem para a 

formação do professor e biólogo durante a graduação (SOUZA, 2008; JUSTINA, 2011; 

QUEIROZ, 2016; MONTE, 2017). 

Dentre os respondentes, as razões alegadas para a não participação nos grupos de 

pesquisa, foram: não divulgação/conhecimento das atividades; carga horária excessiva 

do curso trabalhar e estudar; residir em outra cidade; falta de interesse e/ou identificação 

com as áreas das atividades. 

 

 

 

                                                           
5
 Sigla referente à identificação do Grupo de Pesquisa pode ser conferida no capítulo 5. 
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Tabela 6: Relação das categorias mais frequentes expostas pelos licenciandos do 

motivo de sua não participação em Atividades Extracurriculares (Grupos de 

Pesquisa). 

Categorias Proporção dos licenciandos (%) 

Trabalhar e estudar 13,68 

Falta de interesse e/ou não identificação com as 

áreas das atividades 

13,68 

Não divulgação/Conhecimento das Atividades 10,53 

Carga Horária excessiva do curso 7,53 

Residir em outra cidade 4,12 

Dados: Fonte da Pesquisa. 

 

Em relação à não divulgação/conhecimento das atividades, 10,53% dos 

licenciandos indicaram essa opção, principalmente os alunos do noturno, como 

podemos ver nas seguintes respostas: 

NQL01 – No meu ponto de vista tem que haver mais a informação e a “propaganda”, pois nem todos 

tem acesso, e quando consegue essa informação já é no final do curso; 

NQL33 – Eu acho que falta mais divulgação por parte dos organizadores, os professores que 

desenvolvem os grupos de pesquisas precisam falar mais com os alunos a respeito; 

NQL68 – Na UESB o critério para participar de muitas atividades é estar cursando ou já ter cursado o 

terceiro semestre, então no primeiro ano o estudante se sente desmotivado. Como os estudantes do turno 

noturno trabalham (boa parte) os professores não costumam falar sobre ou oferecer vagas, porque 

devem imaginar que não seja do interesse. Acho que falta divulgação e critérios de seleção são os 

principais fatores que desmotivam; 

NQL70 – Não me candidatei antes devido a falta de comunicação entre professores e alunos da 

instituição, não divulgando tais grupos. Gostaria de dizer que a falta de comunicação e divulgação é um 

dos causadores de poucos alunos participarem destas atividades, e que as mesmas deveriam ser 

acessíveis a todos e não a uma minoria selecionada. Enfatizando que os alunos do noturno são os mais 

prejudicados; 

NQL80 – Não tenho muita ideia de como funciona, nem como procurar; 

 Percebemos que inexistem alunos do diurno nessa categoria. Esse fato pode ser 

devido a dois fatores: o primeiro é que não conseguimos aplicar o questionário com 

uma quantidade significativa de alunos do turno diurno e, a outra e mais preocupante, é 
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que os professores quase não divulgam as atividades que eles realizam no turno 

noturno.  

Essa categoria nos chamou bastante atenção e foi um dos questionamentos que 

fizemos aos professores-líderes no momento das entrevistas, que não estava 

inicialmente no roteiro de entrevista. Em relação aos grupos de pesquisa e a sua 

divulgação, temos as seguintes falas dos professores-líderes: 

 

APL01: Meu grupo se preocupa com isso, a gente tem um blog, onde a gente divulga tudo o que a gente 

faz praticamente, inclusive a agenda de reuniões, estão todos os nossos trabalhos que a gente já 

publicou, e também funciona como uma espécie de diário do grupo (...). Então, a gente tem essa 

preocupação de ter uma plataforma de divulgação mais ampla, até fora daqui da universidade. Eu 

divulgo, eu dou aula na graduação e dou aula no mestrado, e divulgo, e dou aula pra [o curso] de 

Pedagogia também. Mas eu acho que falta uma estratégia, que eu acho que quem teria que capitanear 

era o colegiado do curso, por exemplo, que poderia muito bem a cada semestre reunir as turmas da 

licenciatura e apresentar os grupos de pesquisa que tem na Biologia e eles não fazem isso, ou convidar a 

gente que nucleia os grupos para poder fazer isso. Fora isso, tem a propaganda boca-a-boca, os 

participantes do grupo sempre estão conversando entre eles e como os colegas de turma (...). 

CPL02: O grupo é basicamente divulgado no boca-a-boca, então a partir das interações entre esses 

alunos  nos eventos aqui na UESB (...), normalmente, nos minicursos, sempre que possível, trazemos os 

alunos pra cá nesse laboratório e já vai fazendo esse tipo de inserção no ambiente nosso de trabalho. 

Mas a minha ideia é, a gente fazer um site, espero que saia do papel esse ano, pra ajudar a divulgar as 

coisas. Também vou á sala de aula, as vezes quanto eu estou precisando de aluno aqui pra renovar, vejo 

se eles têm interesse, marco com eles uma reunião com mais pessoas que tem interesse de vim pra cá... 

FPL04: As próprias disciplinas, mas eu sou professora da última disciplina, então eu não tenho como 

fazer isso (...), mas eu acho que o colegiado poderia fazer mais seminários, eu acho que falta um 

pouquinho de boa vontade mesmo em promover essa divulgação... 

LPL06: Essa divulgação lá no início do curso não existe, nunca pensei, a sua fala vem como um alerta 

(...). Eu já ouvir críticas em termos assim: “Ah! Os professores de Educação ficam tão distantes da 

gente, a gente só vai encontrar lá no finalzinho, os outros professores das áreas específicas vão lá na 

sala atrás da gente convidar para participar do projeto, existe bolsa e tal..”. Então a gente não faz esse 

movimento. (...) Outra coisa, sobre essa divulgação, acredito que não só nós, que também é da nossa 

competência, da nossa obrigação fazer essa divulgação, mas até mesmo, na Semana de Biologia, na 

Semana de Integração, que os departamentos possam colocar, que o departamento aliás, possa se 

colocar e convidar os professores pra poder mostrar o quê que o grupo faz, quais grupos fazem parte, 

seria interessante. 
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 Em relação à divulgação, de acordo com os professores-líderes, se dá em sua 

maioria de maneira informal. No entanto, alguns visam fazer sites em que haja a 

divulgação mais ampla do grupo, dos membros e das atividades que são realizadas por 

eles, como já foi citado pelo APL01. Contudo, todos sem exceção, foram bem pontuais 

que o colegiado e/ou departamento do curso, deveria promover essa divulgação nos 

eventos científicos e/ou na semana de integração da universidade, nos momentos de 

recepção aos calouros, para a divulgação dos grupos e das atividades extracurriculares.  

A carga horária excessiva do curso foi um fator citado por 7,37% dos 

licenciandos, sejam eles do noturno ou do diurno: 

 

DQL04 – Às vezes a universidade nos sobrecarrega muito, então certas vezes não temos tempo para nos 

dedicar tanto a essas atividades, acaba ficando muito cansativo; 

NQL10 – A carga horária é um dos principais motivos de não participar, pois o interesse existe, porém 

devido ao trabalho ou outras atividades acabam impedindo na participação; 

NQL20 – As atividades extracurriculares deveriam ser mais integradoras no que diz respeito ao curso, o 

curso deve abraçar e incentivar os discentes a participarem; 

DQL32 – Não estou participando de grupos de pesquisa ou demais atividades extracurriculares por 

conta do tempo, o curso diurno de Licenciatura em Ciências Biológicas é muito pesado, exige muito dos 

discentes e não consegui conciliar o tempo até o momento (...). Eu gostaria que o cronograma e/ou grade 

curricular do curso fosse reformulado de modo a nos fornecer mais tempo para a participação em 

projetos e grupos de pesquisa; 

NQL63 – Muitas vezes não conseguir conciliar as atividades rotineiras e da grade curricular com os 

grupos de pesquisa; 

DQL87 – Horários da faculdade fechados e medo de não saber conciliar as duas coisas; 

 Devido a esse fato, nos debruçamos sobre o fluxograma do curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas de ambos os turnos para verificar como estão distribuídas as 

disciplinas por semestre.  

O curso de licenciatura diurno (Anexo C – Fluxograma do curso de Ciências 

Biológicas (Licenciatura – Diurno)) possui uma carga horária de 3.725 horas e 168 

créditos, que estão distribuídas regularmente em oito semestres ou quatro anos para 

integralização do curso. Do primeiro ao terceiro semestre, cada um possui, sete 

disciplinas com média de 60h a 75h. No quarto e quinto semestre, o curso possui oito 

disciplinas com média de 60h a 75h, sendo que no quarto semestre existem duas 
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disciplinas da área pedagógica (Didática e Estrutura e Funcionamento da Educação 

Básica) e no quinto semestre (Psicologia da Educação I e Instrumentação para o Ensino 

de Ciências e Biologia). Nessa última disciplina é necessário que os alunos participem e 

observem aulas, a estrutura de uma escola e a comunidade ao seu entorno, o que além 

das horas-aulas, demanda horas a mais para a execução dessa atividade.  

A partir do sexto semestre, a quantidade de disciplinas por semestre diminui, 

porém a carga horária aumenta, sendo que a partir desse semestre os licenciandos 

precisam a começar desenvolver o projeto do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e 

começam os estágios nas escolas do Ensino Fundamental II e Médio. Para aqueles 

alunos que estão integrados em alguma atividade de pesquisa, seja projeto de IC, grupo 

de pesquisa e/ou PIBID, esse momento se torna “mais tranquilo”, devido ao contato que 

possui com pesquisas, referenciais, métodos de coletas, e etc. (SOUZA, 2015; SOUZA; 

CHAPANI, 2019). Porém, para aqueles que terão o primeiro contato com coleta e 

análise de dados, da definição do tema e dos objetivos da pesquisa, se torna um 

processo mais desgastante e trabalhoso. 

Ou seja, mesmo com uma distribuição mais equitativa de disciplinas entre os 

semestres e de possíveis horas livres durante as aulas, há a possibilidade dos alunos do 

diurno participarem de atividades extracurriculares e de reuniões de grupos de pesquisa, 

porém será necessário por parte do licenciando a iniciativa e disposição para realizar 

todas as atividades que são exigidas pelas disciplinas e pelas atividades de pesquisa 

(SOUZA, 2015; SOUZA; CHAPANI, 2019). 

O curso de licenciatura noturno (Anexo D – Fluxograma do curso de Ciências 

Biológicas (Licenciatura – Norturno)), assim como no diurno, possui 3.725 horas e 168 

créditos, porém distribuídos regularmente em nove semestres ou quatro anos e meio. Do 

primeiro ao sétimo semestre, o curso possui seis disciplinas por semestre, com média de 

carga horária entre 60h às 75h. As disciplinas em que são obrigatórias realizar estágio e 

a confecção do TCC começam a partir do sexto semestre. No oitavo e nono semestre, 

cada semestre tem cinco disciplinas, já contando com as optativas. As aulas do turno 

noturno, durante a semana, começam as 18:20h e termina as 22:30h, já aos sábados as 

aulas começam as 14:00h e terminam as 17:30h. 

Ou seja, para os alunos do turno noturno que não possui outra atividade, os 

horários durante o diurno estão vagos e são importantes para sua inserção nas atividades 

extracurriculares. Porém, para os alunos que trabalham, realmente fica impossível 

conciliar trabalho e estudo.  
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Em relação à organização curricular do curso de Ciências Biológicas da UESB 

no campus de Jequié, alguns alunos que foram entrevistados discorrem como eles 

percebem o curso e apresentam questões que para eles são imprescindíveis para sua 

constante melhoria, que auxilia na formação do biólogo e professor. Nas falas de alguns 

licenciandos, eles discorrem sobre a quantidade de disciplinas, atividades que o curso 

diurno possui, o tempo do curso, o que torna o curso desgastante e que muitas vezes 

torna a formação fragmentada: 

ELE02: O nosso curso, atualmente eu acho que ele estar um pouco defasado em relação à organização 

de grade. 

 

ILE04: Mas eu acho que essa reformulação que ocorre, elas apenas mudam de lugar as matérias e não 

mudam o conteúdo, e tudo de como ele é apresentado, eu acho que falta um pouco disso. As nossas 

práticas, as nossas vivências em campo, eu acho que deveriam ser mais valorizadas, a gente muitas vezes 

é impedido de fazer alguma atividade prática por pura burocracia e eu acho que isso deveria ser mais 

valorizado na Biologia. 

 

DLE05: Acho que o maior erro da UESB na grade de Biologia é o tamanho do curso, quatro anos é 

muito pouco. A gente tá no quinto semestre, a gente tá enlouquecido, a gente tá pegando oito matérias, 

era pra eu pegar nove e aí eu desistir de uma, é muita coisa corrida, sendo que podia a gente tá vendo as 

coisas mais detalhadas, de maneira mais gostosa, mais prazerosa, com menos matéria, pra gente se 

preocupar menos. 

NLE07: O curso da gente exige que a gente seja regular, mas não dão aporte suficiente para a gente 

ficar regular, porque inclusive, o último semestre cai várias coisas no último semestre, estágio, 

monitoria, TCC, minicurso, disciplinas obrigatórias, disciplinas optativas, e tipo assim... Ah, o aluno que 

não é regular, tem que se manter regular para o curso não ficar atrasado, como é que o aluno vai se 

manter regular? 

CLE08: No diurno, você é entregue para faculdade, do dia à noite. E aí você quer fazer uma pesquisa, 

porque também é da área, mas aí você tem que entregar vinte horas pra UESB, sendo que você tá lotada 

de matéria pra poder apresentar. Eu sempre falei isso, gente oito matérias, nove matérias obrigatórias 

em um semestre é impossível você se dedicar pra oito, nove matérias, você nunca vai se dedicar a todas, 

você escolhe uma pra se dedicar e falar “vou aprender isso de verdade” e nas outras, você passa, porque 

é impossível se dedicar pra nove matérias e ainda se dedicar para projeto, agora que começa o estágio, 

junta estágio e projeto, e as matérias do semestre, é impossível. Então acho que a gente tem uma falha 

muito, muito, muito grande, eu acho que a gente tinha que aumentar o número de semestres para poder 

diluir essas matérias em outros semestres, porque ficaria bem melhor, teria mais espaço (...). Então, os 

estágios que eu fiz durante esse semestre, eu perdi muita aula, porque não tinha como associar, não tem 

como fazer milagre. 
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Nesses relatos é possível perceber que a carga horária do curso é um grande 

empecilho para que muito dos alunos participem de alguma atividade extracurricular. 

Aqueles que participam, como os nossos entrevistados, precisam dispensar uma grande 

quantidade de energia para manter as questões pragmáticas do curso, enquanto buscam 

uma formação fora da sala de aula, que eles consideram importante, e que muitas vezes, 

a própria universidade não reconhece, como explicitado na fala do licenciando ILE04. 

Em relação a trabalhar e estudar, 13,68% dos licenciandos alegou que é difícil 

conciliar o trabalho com a participação em alguma atividade extracurricular: 

 

NQL15 – Um acompanhamento com os alunos preferencialmente do turno noturno e que exercem 

atividades trabalhistas no diurno, para eventualmente possa participar dessas atividades 

extracurriculares, como complemento da sua formação acadêmica; 

NQL18 – Atividades extracurriculares deveriam ter horários mais acessíveis para com os estudantes do 

noturno que trabalham durante o dia e acabam perdendo muito conteúdo que é colocado. Deve-se levar 

em conta a realidade desses alunos, que estudam a noite porque trabalham; 

NQL25 – Por sempre ter conciliado trabalho com carteira assinada e estudo na universidade, nunca foi 

possível participar das atividades extracurriculares, a não ser em poucos Simpósios dentro da própria 

UESB, além de nunca ter sido possível a participação em projetos de pesquisa e extensão, pois estes só 

ocorrem durante o diurno, horário em que eu estou trabalhando. Vejo que os projetos de pesquisa e 

atividades não são elaboradas para o turno noturno, não suprindo a necessidade do discente noturno e, 

principalmente, não suprindo as necessidades do estudante-trabalhador. 

 De acordo com Galiazzi (2003), o perfil do aluno que opta em ser professor e 

que estuda no turno noturno, divide o seu tempo na graduação entre o estudo e o 

trabalho que geralmente não é na área do magistério, e que dispõe de pouco tempo e 

recursos para desenvolver uma formação de qualidade. Muitas vezes, como explicitado 

no tópico 4.3., eles escolhem o curso da licenciatura devido a ser oferecido no turno 

noturno, possibilitando assim eles conciliarem as atividades profissionais e os estudos.  

E, esses alunos que estudam e trabalham, precisariam de outro horário para 

poder se dedicar as atividades extracurriculares que fossem incrementar o seu currículo 

e as suas experiências dentro do curso, porém os horários são fechados e as atividades 

geralmente são feitas no turno diurno. Em relação a essa questão, um dos professores-

líderes fala o seguinte: 
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EPL03: Os alunos do noturno eles tem muita dificuldade, porque além da situação deles, que em média 

a gente percebe que são alunos que trabalham, embora alguns não trabalhem. Mas eu acredito que a 

maioria deles tenha um trabalho, eles têm um semestre a mais com uma carga horária menos aberta pra 

oportunidades desse tipo, até o próprio horário de estudo deles acabam dificultando. Então se aluno não 

tem um horário durante o dia pra fazer um estágio de iniciação científica, dificilmente a gente vai ter 

disponibilidade no período noturno pra fazer, até porque a gente depende de outras coisas, depende de 

técnico de laboratório que nem sempre estão disponíveis. Então tem uma série de outras questões que 

atrapalham esse trabalho durante a noite. 

  Quatro por cento (4,12%) dos licenciandos relataram que a dificuldade em 

participar das Atividades extracurriculares, é devido a residir em outra cidade. Esses 

alunos são provenientes de cidades circunvizinhas ao município de Jequié, e 

diariamente enfrentam as estradas para poderem frequentar a universidade. Por um lado 

isso mostra o papel social da UESB perante a região do sudoeste da Bahia, mas ao 

mesmo tempo, devido à distância da universidade da sua residência, os licenciandos que 

moram em outra cidade ficam impossibilitados de participar das atividades 

extracurriculares:  

NQL29 – Até tentei participar do PIBID, mas não foi possível, pois moro fora e para vir participar teria 

que gastar com passagem e abandonar o trabalho; 

NQL75 – Não moro em Jequié, há muita falta de comunicação em relação a projetos para com o pessoal 

do noturno. Gostaria de maior comunicação e de estratégias para que o pessoal de outras cidades possa 

participar também; 

No relato de uma licencianda, que nos concedeu a entrevista, que participou de 

grupo de pesquisa, iniciação científica, dentre outras atividades, fica evidenciado o 

esforço pessoal que ela precisou fazer, para cumprir com as obrigações do curso e das 

AE: 

NLE07: Foi correria, porque eu tinha que me deslocar de Ipiaú pra cá, porque eu tinha que cumprir 

esse horário, tinha que dormir na casa de outras pessoas, tinha que ajudar a pagar a comida, tinha que 

gastar com ônibus. 

 Tanto a questão do aluno que trabalha e do aluno que reside fora que estudam no 

turno noturno são questões que poderiam ser amenizadas se houvessem um espaço na 

grade curricular para se desenvolver atividades extracurriculares, porém o curso noturno 

já possui um semestre a mais do que o curso de licenciatura do turno diurno para sua 

integralização regular, como explicitado anteriormente. Assim, seria necessário um 
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esforço coletivo entre professores, departamento, colegiado para pensar em alternativas 

(como citado pelo licenciando NQL75) que possibilitassem a esses alunos também 

terem a possibilidade de fazer essas atividades.  

 Uma das soluções possíveis seria a concessão de bolsas de estudos equivalentes 

ao salário que eles recebem exercendo uma atividade profissional de 20h ou 40h 

semanais, mas ainda são incipientes os valores da remuneração das bolsas de IC, PIBID 

e de extensão.   

 Outro motivo apresentado por 13,68% dos licenciandos é a Falta de interesse 

e/ou não identificação com as áreas das atividades dos grupos de pesquisa: 

NQL17 – A hiper focalização em critérios pedagógicos em detrimento do científico; 

NQL42 – Nenhum, na verdade, não tenho muito interesse; 

NQL43 – Ainda não encontrei um projeto que me contemplasse e os que encontrei ou não aceitava 

licenciandos ou não estava ativo. Acho que a universidade poderia expandir os projetos para outras 

áreas, não apenas ficar restrita as que já possuem; 

Na UESB campus de Jequié, devido à modalidade de licenciatura, e do 

bacharelado em Ecologia e Genética, e com programas de mestrados nessas áreas, existe 

um concentração maior de pesquisas e projetos nessas áreas.  

 Monte (2017) investigou a participação de licenciandos no curso de Educação 

Física em universidades do Ceará, identificou que alunos que participam de grupos de 

pesquisa, de certa forma são privilegiados em relação à maioria dos outros estudantes 

que não possuem esse acesso. No nosso caso, devido a esses fatores supracitados. 

Quando tomamos por base a proporção de alunos que não participam de 

nenhuma atividade extracurricular por turno, dentre os alunos que responderam ao 

questionário-diagnóstico, temos que cinco alunos não participam, ou seja, 8,6% no 

turno diurno. E, 18 alunos não participam, ou seja, 15,4% no turno noturno.  

De acordo com Possebon (2015, p. 19), os estudantes dos cursos noturnos em 

sua maioria exercem atividades remuneradas para sua subsistência e muitas vezes de 

suas famílias, o que impossibilita a sua participação em atividades extracurriculares e 

em grupos de pesquisa, sobre isso ela diz o seguinte: 

Tal realidade, infelizmente, faz com que muitos alunos percam a 

oportunidade de ter um suporte à Iniciação Científica e de interagir com o 

“mundo acadêmico” além da sala de aula. Até mesmo o incentivo a escrita se 

enfraquece e é direcionado apenas para os trabalhos das disciplinas, já que as 

produções para eventos também exige, normalmente, uma apresentação em 

“horário comercial” (POSSEBON, 2015, p. 19). 
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 Em relação a esse “mundo acadêmico” do que a autora fala, a nosso ver, é 

necessário a todo estudante universitário, pois é a partir das vivências, das discussões 

fora do escopo da sala de aula, que muitas práticas podem ser interiorizadas. O conceito 

de universidade estar atrelado à tríade universitária (ensino-pesquisa-extensão), desta 

forma, as experiências por meio das atividades extracurriculares, além de permitir o seu 

crescimento acadêmico, interferem no pensamento do sujeito, nas concepções de 

pesquisa, de formação. 

A seguir (Quadro 4), traremos a caracterização dos licenciandos que 

responderam ao questinário e posteriormente nos concederam entrevista, em relação as 

suas participações nas Atividades Extracurriculares. Visto, que no capítulo 5 será 

destinado a se discutir sua participação nos grupos de pesquisa em específico. Em 

relação ao perfil dos licenciandos que nos concederam a entrevista, podemos perceber 

que se trata de estudantes com perfil socioeconômico característicos das classes C e D, 

como descrito no capítulo anterior. São provenientes de sistemas de ensino público, 

muitas vezes sendo um dos poucos do círculo familiar a ter acesso à universidade, e que 

encontram no curso de licenciatura uma espécie de “seguro desemprego” e/ou a 

oportunidade de mudar de vida (GATTI, 2009; BRANCO, 2015). 

 

ELE02: Quando eu vim para a universidade, no primeiro momento eu pensei em vir só para estudar, 

porque na minha família poucas pessoas tiveram a oportunidade de estar na universidade; 

 

ELE03: Eu acho que o estudo pra quem é pobre ou pra quem mora em certas cidades como Jequié, que 

não oferece outro tipo de... Não oferece muita oportunidade para pessoa. Eu acho que a única maneira 

de se rebelar contra o sistema é estudando. Não tem outra. Então eu criei essa necessidade de estudar; 

 

Todos eles possuem experiência em atividades extracurriculares, e de acordo 

com o semestre em que se encontravam e de suas vivências no curso, são alunos que 

possuem uma trajetória consolidada e trouxeram contribuições que contribuíram muito 

para nossa pesquisa. Como explicado no Capítulo 3, a codificação dos licenciandos se 

dá por meio de letras e números, onde: a primeira letra é correspondente ao grupo de 

pesquisa; LE corresponde a Licenciando Entrevista, e o número corresponde a ordem 

em que foi concedida a entrevista. 
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Quadro 4: Relação dos licenciandos entrevistados e das Atividades 

Extracurriculares que eles participam/participavam. 

Código licenciando Atividades Extracurriculares que participam/participaram 

FLE01 

 

Projeto de Extensão; 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID); 

Organização da Semana de Biologia 2018; 

Bolsista PROCAD; 

Grupo de Pesquisa. 

ELE02 

 

Monitoria de disciplina; 

Monitoria em Eventos Científicos; 

Comissão eleitoral do Diretório Central dos Estudantes (DCE) 

e Centro Acadêmico (CA); 

Coordenação Geral do DCE; 

Organização da Semana de Biologia 2018; 

Bolsista de Iniciação Científica (IC); 

Grupo de Pesquisa. 

ELE03 

 

Voluntária de IC; 

PIBID; 

Grupo de Pesquisa. 

ILE04 

 

Projeto de Extensão; 

Monitoria de Disciplina; 

Monitoria em Eventos Científicos; 

IC; 

PIBID; 

Grupos de Pesquisa. 

DLE05 

 

Bolsista de Iniciação Científica (IC); 

Monitoria de Disciplina; 

Monitoria em Eventos Científicos; 

Grupo de Pesquisa. 

LLE06 

 

Diretório Central dos Estudantes; 

Centro Acadêmico; 

Monitoria em Eventos Científicos; 
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Comissão Eleitoral da Reitoria; 

Organização da Semana de Biologia 2018; 

PIBID; 

Grupo de Pesquisa. 

NLE07 

 

Bolsista de Iniciação Científica (IC); 

PIBID; 

Organização da Semana de Biologia 2018; 

 Grupo de Pesquisa. 

CLE08 

 

Bolsista de Iniciação Científica (IC); 

Monitoria em Eventos Científicos; 

Clube de Ciências;  

Grupo de Pesquisa. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Em relação ao perfil dos licenciandos entrevistados, cinco são mulheres e três 

são homens. Cinco destes, no momento em que foi realizada a entrevista, se 

encontravam nos últimos semestres do curso, momento em que é realizada a entrega do 

TCC, do relatório de estágio de docência e da finalização do curso como um todo. Duas 

se encontram no sexto semestre e um no sétimo semestre. Destes, apenas uma 

licencianda não reside na cidade de Jequié, necessitando se deslocar de sua cidade que 

fica à 55 quilômetros de distância; Dois são de regiões próximas a Jequié, porém 

mantêm residência na cidade. Em relação à faixa etária, está em torno de 20 a 27 anos 

de idade (dois com 20 anos; dois com 21 anos; dois com 24; um com 22 e uma com 27 

anos). Quatro são do turno noturno e quatro do turno diurno – sendo que um precisou, 

por duas vezes, mudar de turno por questões trabalhistas. 

Como evidenciado no Quadro 10, os nossos sujeitos, além de participarem do 

grupo de pesquisa, participam/participaram de outras atividades extracurriculares dentro 

da universidade, em relação a estas eles falam o seguinte: 

 

ELE02: Eu busquei pegar aquilo, exatamente aquilo que ele poderia me oferecer, no DCE o que eu 

posso desenvolver? A Minha visão política. Na monitoria o que eu posso desenvolver? Meu lado na 

docência, como eu devo ministrar. No laboratório o quê que eu posso desenvolver? A parte da ciência. 

ILE04: Fiz curso de extensão também no Oderee nessa mesma linha [do grupo de pesquisa], para tentar 

abrir mais a mente, o curso é muito importante para isso, para poder expandir a nossa visão, o nosso 
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conhecimento. Lá a gente fala sobre gênero, sexualidade e raça também. (...) Eu participo de monitoria, 

participava do PIBID, só que acabou, participo do CA, sou do CA, já meu segundo ano no CA. São 

espaços muito importantes de formação, que a gente não fica só aprisionado naquela aula na sala de 

aula, a gente vai pra outros espaços, a gente ver outras vivências, enriquece muito (...). 

LLE06: Eu venho da Semana de Biologia, um evento que pode ser interdisciplinar, você aprende sobre 

outras coisas que você estudou e que você não aprende só em sala de aula. O PIBID e o IC é a mesma 

coisa, você explora, você pode explorar outros ambientes, outros lugares, outras experiências, que só 

sentado numa cadeira não dá pra ter. Essa é uma importância muito grande pra projetos, pra pesquisas, 

projetos de pesquisa, projetos de ensino. E, deveria também, abranger mais o pessoal noturno, que 

muitas vezes tem muita dificuldade, a maioria dos projetos sempre é no diurno e as pessoas trabalham, 

se as pessoas são do noturno é porque trabalham, e não podem estudar durante o período diurno. Aí 

acaba que muitos eventos são durante o dia, muitos eventos só tem minicurso durante o dia, aí se for 

roda de debate sobre alguma coisa é durante o dia. Se é durante a noite, você não pode sair da aula. 

NLE07: Eu amadureci muito nos meus pensamentos, através das experiências, através das aulas, do IC 

que eu participei, participei do PIBID. O PIBID principalmente foi um marco melhor ainda do que o IC, 

mesmo que o IC esteja voltado para a área de pesquisa, mas eu me identifiquei mais com o PIBID já que 

era voltado para a área de licenciatura. 

 

Uma atividade extracurricular que os licenciandos citam e que merece nosso 

destaque é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) - 

programa da CAPES e do Ministério da Educação (MEC) - que visa o aperfeiçoamento 

e a valorização da formação docente ainda na graduação para a educação básica, 

concedendo bolsas aos alunos das licenciaturas das IES (Instituições Superiores de 

Ensino) em parceria com as escolas. Os projetos desenvolvidos pelos professores das 

instituições, escolas e os licenciandos, promovem um contato maior com a comunidade, 

a escola e a sala de aula, seja da rede municipal ou estadual de ensino, possibilitando 

aos licenciandos desde os primeiros semestres, ter uma aproximação com as questões 

educacionais, mesmo antes de eles iniciarem os estágios obrigatórios.  

Os objetivos do PIBID visam,  

- Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação 

básica; 

- Contribuir para a valorização do magistério; 

- Elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 

licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação 

básica; 

- Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, 

proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências 

metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 
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interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no 

processo de ensino-aprendizagem; 

- Incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus 

professores como coformadores dos futuros docentes e tornando-as 

protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e 

- Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação 

dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de 

licenciatura. (BRASIL, 2018, s.f.) 

 

O PIBID teve seu primeiro edital lançado no ano de 2007 e o último no ano de 

2018. Durante esse período, houve um gradativo aumento no número de bolsas e da 

participação de estudantes dos cursos de licenciaturas, porém a partir do ano de 2016 

houve uma redução brusca do número de bolsas. Assim, durante o ano de 2017, houve 

intensa luta por iniciativa do Fórum Nacional dos Coordenadores Institucionais do 

PIBID (FORPIBID) e com apoio dos bolsistas e coordenadores do PIBID, movimento 

que ficou conhecido como “Fica PIBID” para que o programa tivesse continuidade e 

que os editais passassem a serem regulados por lei (CHAPANI; SOUZA; PORTO, 

2018).  

As contribuições do PIBID podem ser conferidas nas falas dos licenciandos, 

tanto dos que nos concederam as entrevistas, como por aqueles que responderam ao 

questionário-diagnóstico. Evidenciamos que muito da permanência dos licenciandos no 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas se deve pela identificação dos estudantes 

com a licenciatura e a sala de aula, a partir de suas experiências com o PIBID, conforme 

percebemos nas falas dos licenciandos ILE04, LLE06 e NLE07. 

 Nesse processo de transição entre capítulos, em que discutimos a escolha do 

curso de Ciências Biológicas e da licenciatura e de como a participação dos 

licenciandos nas atividades extracurriculares podem ser importante, e que passaremos 

para o próximo capítulo, em que discutiremos mais especificamente os grupos de 

pesquisas. Achamos importante trazer a fala de um professor-líder que resume bem o 

que foi discutido nesse capítulo e que será aprofundado no próximo. 

 

EPL03: A formação do aluno não está limitada ao que a gente faz em sala de aula. A sala de 

aula é uma parte importante do curso, mas eu acho que, a minha filosofia assim, desde que eu fui aluno 

de graduação que eu penso nisso, quer dizer, e hoje como professor eu penso mais ainda, o aluno de 

graduação ele precisa participar de diversas outras atividades, eu acho que a atividade de pesquisa é 

extremamente importante para o amadurecimento profissional, pra que ele se envolva com um projeto de 

pesquisa e que se aprofunde dentro de um aspecto específico da área de conhecimento, que muitas vezes 

nem tem uma relação direta com a aula dele no colégio, no ensino fundamental, mas de repente isso vai 
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dá uma capacitação pra ele, uma visão diferente, e o que o aluno desenvolve com a pesquisa, mesmo 

como professor depois, ele desenvolve práticas diferenciadas, por que ele sabe onde buscar informação, 

têm contatos, ele têm uma série de afinidades que são desenvolvidas na iniciação científica e que depois 

vai ajudar muito o professor, aquele professor que a gente diz, professor-pesquisador. Porque todo 

professor tem que ser pesquisador, e a pesquisa de iniciação científica, seja na área de Educação, seja 

nas áreas afins ou próximas, ou fora da área de Educação, elas capacitam o aluno pra isso, eu acho que 

dá uma formação mais ampla e eu acho que a universidade deveria ter isso como uma diretriz do curso, 

não só como o TCC. 
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Capítulo 5 

Os Grupos de Pesquisa existentes na UESB campus de Jequié e suas 

dimensões formativas 

Neste capítulo serão apresentados e caracterizados os Grupos de Pesquisas (GP) 

existentes na UESB no campus de Jequié, os professores-líderes e seus membros e as 

pesquisas que são desenvolvidas, por meio da análise das entrevistas com os 

professores-líderes e os licenciandos de acordo com os nossos referenciais. O intuito 

deste procedimento consiste em apresentar e refletir sobre a formação que está sendo 

oferecida aos membros do grupo, principalmente, os licenciandos em Ciências 

Biológicas, dentro desse espaço que consideramos importante para o processo 

formativo. 

Para tanto, neste capítulo, intencionamos discutir dois dos objetivos específicos 

propostos nesse trabalho, a saber: levantar informações e contextualizar os grupos de 

pesquisa existentes na UESB (campus de Jequié), ligados ao Departamento de Ciências 

Biológicas (DCB) e seus campos de atuação; analisar as contribuições e limites dos 

grupos de pesquisa na formação acadêmica, profissional e pessoal do futuro licenciado 

em Ciências Biológicas. Assim, subdividimos este capítulo em dois eixos de discussão, 

com foco em nossas categorias pré-estabelecidas a partir da Teoria sobre grupos de  

nosso referencial Pichón-Rivière, que são: relações sociodinâmicas; relações 

interpessoais; dimensões profissionais; dimensões acadêmicas e dimensões pessoais. 

 

5.1. Caracterização dos grupos de pesquisa existentes na UESB campus de Jequié, 

dos professores-líderes e dos licenciandos membros dos grupos 

 

No primeiro momento, foi realizada uma busca parametrizada no site do 

Diretório Geral de Grupos de Pesquisas (DGP/CNPq), onde foram fornecidos os dados 

da instituição UESB nos termos de busca. Dos GP cadastrados no CNPq presente na 

UESB nos três campi, apareceram 214 grupos que estão certificados pela instituição nas 

áreas do conhecimento, mas como nosso alvo de pesquisa são os GP presentes no 

campus de Jequié, foram um total de 16 GP na grande área de Ciências Biológicas 

(Ecologia, Genética Animal e Vegetal, Botânica, Fisiologia) e Educação (Educação em 

Ciências, Gênero e Sexualidade, Educação Ambiental e Formação de Professores). 



 113 

Após esse processo, buscamos mais informações, do grupo de pesquisa, dos líderes e 

dos alunos cadastrados, na página de cada GP (BRASIL, 2018, s. f.). 

O DGP/CNPq (como já apresentado no Capítulo 1) contém as informações 

necessárias e pertinentes sobre os GP: a conceituação de grupo de pesquisa; todos os GP 

cadastrados no Brasil presente nas universidades, sejam elas estaduais, federais, 

particulares e/ou institutos; as informações dos Recursos Humanos (líderes, 

pesquisadores, técnicos, estudantes); A distribuição por região, bem como o número de 

pesquisadores. Todas essas informações são importantes para situar os GP e a sua 

importância para a pesquisa e o seu desenvolvimento no Brasil.  

O alvo de nossa pesquisa com o GP é a participação dos licenciandos em 

Ciências Biológicas e das interações que ocorrem nesse espaço para sua formação 

acadêmica, profissional e pessoal. Para tanto, é importante compreendermos como se 

deu a constituição do grupo, quais as atividades e pesquisas que ocorrem no interior do 

grupo que possibilita o processo de formação e aprendizagens nos licenciandos. 

Os líderes dos grupos de pesquisas são professores efetivos da universidade, que 

possuem titulação mínima de doutor e que possuem cadastro junto a Pró-reitoria de 

Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG). A partir de então, o professor pode solicitar o 

cadastro de seu grupo de pesquisa no DGP/CNPq, e ele passa a ser responsável por 

manter em constante atualização, as informações referentes às linhas de pesquisas e do 

pessoal que compõem o quadro de recursos humanos do grupo (BRASIL, 2018, s.f.). 

A história da constituição dos GP está vinculada com a formação inicial e 

continuada dos professores-líderes, bem como da criação dos Programas de Pós-

graduação (PPG) existentes na UESB no campus de Jequié. Devido a esse fato é 

possível notar uma grande expressividade de GP na área de Educação e Genética, além 

do curso de Ciências Biológicas nas suas modalidades de Licenciatura e Bacharelado 

(Genética e Ecologia de Águas Continentais) possuírem 70% de estudantes da 

Licenciatura e 15% do Bacharelado em Genética. 

A seguir no Quadro 5, são demonstradas as informações dos GP presentes na 

UESB, contendo o: i) Grupo de Pesquisa (foram atribuídas letras do alfabeto para 

identificar os GP, a fim de mantermos em sigilo as identidades dos professores-líderes 

que são participantes de nossa pesquisa); ii) Área de Concentração, estipulada pelo 

CNPq; iii) Linhas de pesquisa; iv) Pesquisadores e estudantes que compõem o quadro 

dos Recursos Humanos dos GP; v) Ano de Formação do Grupo e vi) Última atualização 

e Situação do grupo diante do CNPq. 
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Quadro 5: Relação dos grupos de pesquisa presentes na UESB no campus de 

Jequié. 

Grupo 

de 

Pesquisa 

Área de 

concentração 

Linhas de Pesquisa Pesquisadores/ 

Estudantes 

 

Ano de 

Formação 

Última 

atualização/ 

Situação 

A Educação - Ensino e Aprendizagem; 

- Estudos Teóricos em CTS. 

1 Doutor 

7 Mestres 

2 mestrandos 

2 graduados 

2011 Dezembro/2017 

B Ciências 

Biológicas / 

Ecologia 

- Conservação de Espécies 

ameaçadas de extinção; 

- Genética da Conservação. 

7 doutores 

2 doutorandos 

4 mestres 

1 mestrando 

1 Ensino Profissional 

2011 Não atualizado 

C Ciências 

Biológicas/ 

Biologia Geral 

- Bioecologia e Comportamento; 

- Biologia da Polinização; 

- Citogenética Animal; 

- Ecotoxicologia; 

- Genética Molecular Animal; 

- Taxonomia Integrativa de Insetos. 

15 Doutores 

4 Doutorandos 

14 mestres/mestrandos 

16 graduandos/graduados 

2002 Abril/2018 

D Ciências 

Biológicas/ 

Genética 

- Biologia e Genética Molecular; 

- Citogenética Vegetal; 

- Melhoramento Vegetal. 

4 Doutores 

3 Mestres/mestrandos 

2 graduandos 

2005 Abril/2018 

E Ciências 

Biológicas/ 

Ecologia 

- Ecologia e Conservação de 

Vertebrados; 

- Ecologia e Conservação de 

Invertebrados; 

- Ensino de Ecologia e Zoologia. 

14 Doutores 

1 doutorando 

9 mestres/mestrandos 

15 graduandos/graduados 

2002 Não atualizado 

F Ciências 

Biológicas/ 

Botânica 

- Ensino-aprendizagem de Ciências e 

Botânica; 

- Florística e Fitossociologia; 

- Taxonomia. 

2 Doutores 

10 mestres/mestrandos 

8 graduandos/graduados 

2002 Maio/2018 

G Ciências 

Humanas/ 

Educação 

- Ambientalização Curricular; 

- Políticas Públicas de Educação 

Ambiental. 

3 Doutores 

2 Mestres 

1 Graduando 

2010 Não atualizado 

H Ciências 

Humanas/ 

Educação 

- Desenvolvimento profissional do 

professor; 

- Formação inicial de professores 

para ministrar aulas de Ciências 

Naturais; 

- Políticas Públicas de Formação 

Docente. 

1 Doutor 

4 mestres/mestrandos 

2012 Setembro/2017 

I Ciências 

Humanas/ 

Educação 

- Diversidade de Gênero e Sexual no 

espaço escolar; 

- Diversidade de Gênero, 

Sexualidades e relações étnico-

raciais; 

- Formação docente e as questões de 

Gênero e Sexualidade. 

3 Doutores 

2 Doutorandos 

9 mestres/mestrandos 

2 Especialistas 

10 graduandos/graduados 

2011 Outubro/2017 

J Ciências 

Biológicas/ 

Fisiologia 

- Educação, saúde e Inclusão; 

- Epidemiologia em Transtornos do 

Neurodesenvolvimento; 

- Neurogenômica e Biologia de 

Sistemas 

3 Doutores 

2 Mestres 

2 Especialistas 

2 graduandos/graduados 

2015 Março/2018 

L Ciências 

Humanas/ 

Educação 

- Educação Ambiental e Formação de 

Professores 

2 Doutores 

5 Mestres/mestrandos 

2014 Maio/2018 

M Ciências - Aspectos Fisiológicos envolvidos 2 Doutores 2010 Outubro/2017 
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Biológicas/ 

Fisiologia 

na infecção por Leishmania; 

- Avaliação da lesão renal aguda em 

pacientes com sepse; 

- Avaliação nutricional e hídrica em 

pacientes com doença renal crônica 

em hemodiálise; 

- Tempo de hemodiálise e o estado 

nutricional dos pacientes com doença 

renal crônica. 

6 graduandos/graduados 

N Ciências 

Agrárias/ 

Zootecnia 

- Avaliação de interação de genótipos 

X ambiente utilizando modelos de 

norma de reação e abordagem 

bayesiana; 

- Avaliação do crescimento de 

bovinos zebuínos no nordeste por 

meio de modelos de regressão 

aleatória; 

- Avaliação do crescimento e 

diversidade genética de raças 

naturalizadas de galinhas; 

- Conservação de aves naturalizadas 

da região nordeste do Brasil; 

- Conservação e Caracterização dos 

recursos genéticos locais de ovinos e 

caprinos do nordeste do Brasil; 

- Curva de crescimento de ovinos, 

caprinos, bubalinos e bovinos por 

meio de modelos não lineares 

convencionais e alternativos; 

- Depressão por endogamia em 

características reprodutivas e 

produtivas em bovinos e bubalinos; 

- Estrutura populacional, demográfica 

e genética dos rebanhos zebuínos 

puro de origem no nordeste 

brasileiro; 

- Inferência Bayesiana na predição de 

valores genéticos em bovinos das 

raças Nelore, Nelore Mocho, 

Tabapuã, Guzerá no nordeste 

brasileiro; 

- Progresso genético, fenotípico e 

ambiental dos rebanhos zebuínos 

puro de origem do nordeste 

brasileiro; 

- Uso de marcadores moleculares em 

estudos de diversidade genética e 

associação com características 

quantitativas; 

- Uso de marcadores SNP em estudos 

de associação e assinaturas de seleção 

em bovinos, ovinos e aves. 

17 Doutores 

5 Doutorandos 

6 mestres/mestrandos 

4 graduados/graduandos 

2004 Não atualizado 

O Ciências 

Biológicas/ 

Genética 

- Biologia reprodutiva de plantas com 

aplicação na conservação, manejo e 

utilização dos Recursos genéticos 

vegetais; 

- Bioprospecção, Etnobotânica, 

Melhoramento participativo e 

Conservação On Farm; 

- Ensino de Biologia (Genética e 

2 Doutores 

2 Pós-doutorandos 

4 Doutorandos 

1 mestre 

4 graduados/graduandos 

2002 Maio/2018 
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Evolução) em escolas e cursos pré-

vestibulares; 

- Melhoramento genético de espécies 

de interesse agronômico; 

- Tecnologias Educacionais: 

Produção, assimilação e transmissão 

do conhecimento em Biotecnologia, 

Genética Vegetal e Melhoramento de 

Plantas. 

Fonte: Site do DGP/CNPq (BRASIL, 2018, s.f.). 

 

É possível verificar uma grande variedade de temáticas e linhas de pesquisas que 

são investigadas, dentro dos grupos de pesquisas vinculados ao Departamento de 

Ciências Biológicas, nas áreas da Biologia e da Educação, o que amplia 

consubstancialmente as discussões e reflexões da produção científica em que nossos 

alunos estão inseridos no seu processo de formação inicial. 

Foram entrevistados sete professores-líderes, respeitando a proporcionalidade 

das distintas áreas de atuação e das linhas de pesquisa em que eles estão inseridos. Para 

nossa análise, serão consideradas seis entrevistas, visto que uma, devido a problemas 

técnicos, se perdeu no processo de gravação e transcrição. 

O grupo em determinada área, em um determinado curso, com determinadas 

linhas de pesquisa, vai direcionar uma cultura e modo de pensar historicamente 

construído. Assim, é importante salientar, que antes da criação e estabelecimento do 

grupo, existe uma interrelação entre as experiências vivenciadas pelos professores-

líderes ao longo de toda sua trajetória acadêmica e vida profissional, que são 

caracterizados por questões ideológicas, ações baseadas em normas, valores, crenças 

que refletem na concepção de GP e de formação (HERMANN, 2011; ONO, 2012). 

O Grupo de Pesquisa A, foi criado no ano de 2010 e formalizado no DGP em 

2011, com sete anos de atuação e está vinculado ao Programa de Pós-graduação em 

Educação Científica e Formação de Professores (PPGECFP). O professor-líder (a ser 

identificado através da sigla APL01) possui graduação em Licenciatura em Biologia e 

Matemática, Mestrado e Doutorado em Educação. É professor titular do Departamento 

de Ciências Biológicas (DCB/UESB), atuando na graduação e pós-graduação, além de 

exercer a função de orientador em trabalhos de conclusão de curso (TCC) e dissertações 

de Mestrado, atuando em diversas representações em associações científicas e agências 

acadêmicas pela região Nordeste, e tendo experiência em Educação em Ciências e 

Pesquisa e Formação de Professores.  
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O GP C foi criado em 2002, com uma tradição em pesquisa de 16 anos na 

UESB, e possui uma conformação diferenciada do grupo anterior, visto que existe a 

reunião de nove professores da área de Genética Animal, principalmente, daqueles que 

trabalham com insetos, vertebrados, peixes, ovinos, caprinos, anfíbios e lagartos, no 

qual são realizadas a caracterização, inventário, descrição de espécies, aspectos 

genéticos, biologia reprodutiva, comportamento. Um dos professores-líderes (a ser 

identificado através da sigla CPL02), que concordou em ser entrevistado, possui 

graduação em Bacharelado em Ciências Biológicas, mestrado e doutorado em Genética 

e Melhoramento, é professor pleno do DCB/UESB e atua como orientador de pesquisas 

de Iniciação Científica (IC) e de TCC no curso de bacharelado e licenciatura em 

Ciências Biológicas, e de dissertações no Programa de Pós-graduação em Genética, 

Biodiversidade e Conservação (PPGGBC), tendo experiência nas áreas de Biologia e 

Genética Animal. 

 O GP E que, assim como o grupo anterior, foi criado em 2002 e possui uma 

tradição de 16 anos na UESB, compõe-se de oito professores da área de Ecologia e 

Biodiversidade, atuando com a Conservação de vertebrados e invertebrados, com um 

enfoque também para a área de Educação. O professor-líder (a ser identificado através 

da sigla EPL03) que nos concedeu a entrevista possui graduação em bacharelado em 

Ciências Biológicas, mestrado e doutorado em Zoologia, atua com pesquisas na área de 

Ecologia e Diversidade Ictiológica. É professor do DCB e do PPGECFP da UESB, 

atuando como orientador de TCC para os cursos de licenciatura e bacharelado em 

Ciências Biológicas e de dissertação.  

O GP F foi criado em 2003, com o intuito de acompanhar a pesquisa de 

Doutorado da professora-líder, juntamente com mais dois professores da área de 

Botânica. A professora-líder (será identificada através da sigla FPL04) possui graduação 

em licenciatura em Ciências Biológicas, é mestra em Educação e Doutora em Botânica. 

É docente titular do DCB e do PPGECFP, no qual atua também como orientadora de 

TCC e de dissertações. Desenvolve e coordena projetos de pesquisa e de extensão 

voltados para a formação de professores e o processo de ensino-aprendizagem de 

Ciências e Biologia.  

O GP I foi criado no ano de 2011 e está vinculado ao PPGECFP, no início do 

grupo reunia quatro professores de áreas distintas, como da Biologia e Pedagogia, mas 

atualmente só existe um professor-líder que é da área de Ciências Biológicas. Este 

professor-líder (a ser identificado através da sigla IPL05) possui graduação em 
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licenciatura e bacharelado em Biologia, mestrado e doutorado em Ensino de Ciências e 

Matemática. É professor titular do DCB, do PPGECFP e do Programa de Pós-graduação 

em Relações Étnicas e Contemporaneidade (PPGREC). Tem experiência na área de 

Educação, como pesquisador e extensionista, especialmente no Ensino de Ciências e 

Biologia, diversidade de gênero e sexual, étnico-racial e Formação de Professores.. 

O GP L foi criado no ano de 2014 a partir de um projeto de extensão, devido à 

necessidade da continuação das discussões que se iniciaram nesse projeto, voltadas para 

a Educação Ambiental. A professora-líder (a ser identificada através da sigla LPL06) 

possui graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas pela UESB, é mestra em 

Botânica e Doutora em Ensino, Filosofia e História das Ciências. É docente adjunta do 

DCB e do PPGECFP da UESB e atua no ensino, pesquisa e extensão em Educação 

Ambiental e Formação de Professores.  

De acordo com as informações, dentre os entrevistados - duas são professoras e 

quatro são professores. Uma é natural da cidade de Jequié; outra é estrangeira; três dos 

professores são do estado de São Paulo; um é do Maranhão.  

Em relação aos licenciandos participantes dos Grupos de pesquisa, oito dos 

licenciandos que responderam ao questionário-diagnótico, aceitaram nos conceder a 

entrevista. Quando questionados, sobre como se deu a sua entrada e participação nos 

GP, os motivos e as razões apontados são diversos: 

 

ELE02: Eu sempre busquei projetos que estivessem ligados ao que eu queria da Biologia, o que eu quero 

pra mim futuramente, que é ser Entomólogo. Então, eu acabei caindo assim, meio que de paraquedas em 

um projeto com formigas, de início tinha toda aquela questão de ter alguém pra está ajudando no campo. 

Então, era mais uma questão de suporte da pesquisa, mas aí, aos poucos eu fui me envolvendo, fui 

buscando, até que surgiu a oportunidade de passar de uma pequena ajuda a ser estagiário de fato. Eu 

passei um tempo trabalhando com o pessoal, pouco tempo depois, surgiu à oportunidade de uma bolsa, 

aí eu falei que tinha interesse e estou até hoje; 

 

ILE04: Logo no primeiro semestre, a partir de um contato com um monitor, que na época era R, eu 

perguntei a ele sobre o que ele estudava aqui, pesquisava. Aí ele me falou que pesquisava a parte da 

sexualidade, que era um tema que me atraía muito, me atrai até hoje e aí logo, eu fiquei muito 

interessado, ter mais curiosidade sobre o tema e ele me explicou que existia esse grupo de pesquisa, que 

era com o professor IPL05, e que eu poderia estar agregando a ele, e eu comecei a participar das 

reuniões, e fui cada vez mais... 

DLE05: Primeiramente foi à bolsa, porque eu estava precisando e meu amigo já fazia parte do grupo, e 

ele estava saindo porque se formou e aí, ele estava saindo do grupo e estava procurando alguém; 
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NLE07: Eu decidi participar, porque primeiramente eu estava precisando receber bolsa, pra poder 

pagar o ônibus, não tinha conseguido o auxílio do PRAE
6
 e aí não tinha como me sustentar aqui, porque 

tem lanche, tem várias coisas, aí eu participei do IC, houve essa vaga e eu participei. Assim, de início foi 

bastante por curiosidade pra participar, saber como era trabalhar em um laboratório (...); 

 

CLE08: Então, eu comecei acompanhando os trabalhos de Jonathan, os trabalhos de Gabrielle, 

enquanto ela estava lá. Então eu fui conhecendo qual era o trabalho. Então eu comecei acompanhando, 

aí no final, se não me engano do terceiro semestre, foi que aí eu comecei a ter bolsa do laboratório e 

começar a fazer o trabalho mais efetivo mesmo, com as horas semanais e tudo. 

 

Dentre os motivos citados, estão relacionados ao: interesse pela temática do 

grupo; receberam indicação de colegas que já participavam e/ou questões de bolsas de 

Iniciação Científica (IC) relacionadas a atividades de pesquisas desenvolvidas nos 

grupos. Podemos perceber que a participação espontânea nos grupos de pesquisa se dá 

por duas motivações: a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. A primeira 

possui caráter subjetivo, no qual se caracteriza como uma disposição particular do 

licenciando em buscar novas experiências e desafios, tendo origens em fatores internos 

ao indivíduo - a sua forma de se relacionar e de “ver o mundo”, bem como a seus 

interesses e gostos. Já a motivação extrínseca, pode ser explicada pela mobilização por 

meio de recompensas, que podem ser materiais/monetárias (como as bolsas, carga 

horária), sociais (relações interpessoais) e externas ao contexto acadêmico (FIOR; 

MERCURI, 2009). 

Para tanto, nossas categorias de análise centrar-se-ão nessas duas motivações 

para entender as contribuições e os limites dos grupos de pesquisa na formação 

acadêmica, profissional e pessoal dos licenciandos em Ciências Biológicas. Diversos 

autores (SOUZA, 2008; KRA0HL et al., 2009; JUSTINA, 2011; POSSEBON, 2015; 

QUEIROZ, 2016; MONTE, 2017; SIQUEIRA et al., 2017) investigam a participação de 

alunos da graduação e do papel formativo dos GP. Nosso estudo vem ao encontro 

desses autores, com o intuito de complementar e ampliar a discussão, trazendo novas 

perspectivas a partir dos posicionamentos dos licenciandos e dos professores-líderes dos 

GP presentes na UESB campus de Jequié. 

É de nosso conhecimento que mesmo que tenhamos atribuído categorias 

distintas de análises para compreender a participação dos licenciandos em Grupos de 

                                                           
6
 Pró-reitoria de Políticas Estudantis (PRAE). 
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pesquisa e o impacto para sua formação, estas estão interligadas, complementando-se e 

integrando-se no intuito de entender esse objeto maior.  

 

5.2. As Relações Sociodinâmicas e Interpessoais existentes nos grupos de pesquisa 

em Ciências Biológicas da UESB no campus de Jequié 

 

 A categoria Relações Sociodinâmicas diz respeito a como se apresenta a 

estrutura organizacional dos grupos de pesquisas, visto que o conhecimento da sua 

dinâmica e do seu funcionamento é um indicador de como são geridas as relações 

interpessoais que favorecem a aprendizagem, bem como as barreiras que as dificultam 

(MOREIRA, 2017).  

 Ao utilizarmos o referencial de Pichón-Riviere, buscamos compreender as 

relações de interação que ocorrem na dinâmica grupal e que são importantes para a 

formação e a criação de pertencimento e identidade do licenciando com o grupo e com o 

que é pesquisado por ele, de maneira social.  

Nos grupos analisados é possível verificar que os GP voltados para as áreas da 

Educação possui apenas um professor-líder, enquanto os GP das “áreas duras” da 

Biologia possui uma reunião de professores que trabalham com a mesma temática. De 

acordo com o CNPq, no último censo de 2016, o número de GP´s na área de Ciências 

Humanas era de 8.091 enquanto na área de Ciências Biológicas era de 3.668 - uma 

diferença de 4.429 grupos.  

Duas possíveis explicações para este fato são: as áreas da Educação ou das 

Ciências Sociais são multiparadigmática, ou seja, não existe um único paradigma que a 

oriente e cada professor-líder entende e desenvolve pesquisas a partir de sua concepção 

teórica. Outra explicação seria, com uma maior congregação de pesquisadores e 

desenvolvimentos de pesquisas em um grupo de pesquisa, a produtividade daquele 

grupo se torna evidente, fato em que nas avaliações quadrienais da CAPES nos cursos 

de pós-graduações são bem vistas, em que um dos parâmetros definidos é a existência 

de grupos de pesquisas com altos índices de produtividade e a formação de recursos 

humanos (pesquisadores) (CAMPOS, 2012; RODRIGUES, 2012; DUTRA, 2017). Isso 

demostra que para as universidades, bem como para os grupos de pesquisa, seguem uma 

lógica do neoliberalismo, em que as avaliações são regidas por preceitos quantitativos 

aos qualitativos (RODRIGUES, 2012; PERARDT; BURIGO, 2016). 
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Moreira (2017) relaciona cinco aspectos indutores para a criação de grupos de 

pesquisas nas instituições de ensino, como: 

i)A possibilidade de colaboração entre os membros dos grupos de pesquisa; 

ii) A indicação de que o trabalho em grupo reflete na qualidade dos artigos 

científicos; iii) O fato que o trabalho em grupo viabiliza a constituição de 

grupos sociais; iv) A importância dos grupos sobre as publicações cientificas 

e v) as relações que se formam entre os participantes do mesmo e de grupos 

diferentes (MOREIRA, 2017, p. 46-47). 

 

Em relação a essa dualidade presente na concepção dos GP, alguns professores 

falam sobre: 

 

CPL02: Na verdade esse grupo só existe no papel, digamos assim, é claro que os professores eles 

interagem, mas não no nível ou na intensidade, que talvez fosse o objetivo inicial da criação do grupo. 

Então o que acontece, normalmente, é que cada professor tem seus grupos particulares, como se fossem 

sub-grupos desse grupo grande, mas eventualmente você tem colaborações, muitas vezes de orientando 

meu que precisa fazer algum tipo de análise, ou fazer algum tipo de planejamento de experimento, aí eu 

busco algum outro professor do grupo, por exemplo, do pessoal que trabalha com estatística (...). 

Eventualmente também, tem uma colaboração, tanto na elaboração e redação de um projeto, na redação 

de um artigo científico, a gente acaba compartilhando algumas coisas... 

 

EPL03: O grupo surge (...) como uma motivação da própria universidade, pra que a gente articulasse os 

grupos, dentro de um momento em que o CNPq estava pedindo para que as universidades formalizassem, 

mas também surge da afinidade que a gente já tinha de trabalhar em conjunto, professores da área de 

Ecologia e de Zoologia (...). 

 

IPL05: Aqui, no início, a gente tinha um grupo só, um grupo de Pesquisa e formação de professores, que 

era só o pessoal do LEBIO mesmo (...) aí depois com o mestrado em Educação, o grupo desmembrou e 

cada professor foi tentando se agrupar de acordo com a pesquisa que passou a desenvolver, por que as 

vezes tinha feito alguma coisa no mestrado e doutorado e depois começou a afinar mais em uma área 

mais específica. 

 

Cada grupo, na verdade, possui características ambíguas e que nem sempre vão 

obedecer ao conceito estabelecido pelo CNPq ou por autores que estudam a temática, 

salvo no caso de que grupo se trata da união de pessoas que possuem objetivos em 

comum. Como salienta Dutra (2017) em que, 

Embora existam práticas comuns a todos os grupos de pesquisas, o contexto 

particular em que se inserem os grupos de pesquisas é determinante de seu 

funcionamento, ou seja, reflete-se sobre as características do ambiente 

externo e interno, dos membros participantes e dos projetos que são 

desenvolvidos no grupo (DUTRA, 2017, p. 34). 
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Na fala do professor-líder CPL02 demonstra que se trata de GP no qual possuem 

características multidisciplinares, mesmo que não haja uma união física com reuniões 

entre os membros e os diferentes professores em um mesmo espaço, mas existem a 

colaboração e desenvolvimento de atividades administrativas e acadêmicas, necessárias 

ao desenvolvimento de pesquisas e, posteriormente de conhecimento. E, dentre as 

atividades colaborativas, existe a atuação profissional, troca e socialização de 

conhecimentos e formação de redes sociais (ONO, 2012; MOREIRA, 2017). Em 

relação a isso, Moreira (2017) nos diz: 

Os grupos de pesquisa podem proporcionar redes que assumem diferentes 

formatações, pois podem ser compostos por pesquisadores e estudantes de 

um mesmo programa de pós-graduação ou podem contar com colaborações 

externas ao grupo, em movimentos poucos institucionalizados, mas que 

permitem a adequação de hierarquias e o acúmulo de capital científico 

(MOREIRA, 2017, p. 51). 

 

Claro que são necessárias reuniões mais pontuais para que haja um contínuo 

dessas atividades colaborativas. 

Já nas falas dos professores-líderes EPL03 e IPL05, evidencia-se a questão entre 

o processo de formação do grupo e da sua institucionalização, a respeito da qual 

Campos (2012) nos salienta o seguinte: 

Sabe-se que os grupos de estudos e pesquisa, em sua maior parte, não 

nasceram da sua condição formal, mas de indivíduos interessados na 

produção do conhecimento, de acordo com suas afinidades temáticas e/ou 

teórico-metodológicas, compartilham pensamentos e os materializam em 

pesquisas e estudos (CAMPOS, 2012, p. 134). 

 

De maneira geral, os grupos são constituídos pelo professor-líder e alunos da 

graduação e da pós-graduação, presentes na UESB campus de Jequié. Em um grupo, 

além desses participantes, existe a participação de professores da Educação Básica, 

pessoas que não possuem nenhuma vinculação com nenhuma instituição e alunos da 

graduação de diversas áreas/cursos, não só de alunos do curso de Ciências Biológicas. 

Em específico a esse grupo, trago a fala do professor-líder que traz essa relação como 

benéfica. 

 

IPL05: Eu acho que tem um aspecto bem importante, que é você procurar trazer elementos específicos 

das áreas pra pensar a discussão de GS
7
, por exemplo, a depender da área que você estar, você tem um 

foco específico. Então, um exemplo, uma pessoa que é da área de Sociologia, ou da área de História, ou 

                                                           
7
 Gênero e Sexualidade 
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da área de Pedagogia tem uma perspectiva, e aí isso vai interferindo na forma como ler GS. Então, eu 

acho que isso é um aspecto importante. O difícil é você conseguir, em alguns momentos, que as pessoas 

tenham, aquilo que eu chamo dos conhecimentos básicos, porque como são áreas diferentes, as vezes tem 

uma diferença muito grande e especialmente quem não é da área das Ciências Humanas tem mais 

dificuldade, porque acaba não tendo uma leitura dos referenciais e, acabam as vezes tendo dificuldade 

no próprio entendimento de ler o texto, de discutir o texto... 

  

Existe uma maior frequência e permanência dos mestrandos, devido a seu maior 

tempo e compromisso com o desenvolvimento da pesquisa e da obrigatoriedade de 

participação. Os licenciandos, geralmente, participam das atividades do grupo durante o 

período do desenvolvimento da IC e/ou do TCC. Findado esse processo, raros são os 

que permanecem, salvo aqueles que após a formatura conseguem passar no mestrado e 

continuam participando. Para Ono (2012), nesses casos em que após um projeto e/ou 

pesquisa são concluídos, o grupo atua como uma estrutura ad hoc. 

Alguns líderes foram bem sinceros quanto à questão da aceitação de possíveis 

participantes que não iriam desenvolver nenhuma pesquisa, uma vez que estes não 

costumam honrar o compromisso firmado perante o grupo, o que acarreta uma grande 

rotatividade de participações, que acaba prejudicando o desenvolvimento das atividades. 

 

APL01: A rotatividade é muito grande de pessoas que entram e saem, e na verdade assumem um 

compromisso com o grupo pontual, então para evitar esse entra e sai, eu procuro controlar bem essa 

entrada e saída, mas basicamente o grupo é constituído pelos meus orientandos (...). 

 

E um professor-líder possui uma posição complementar, mas contrária à fala 

anterior: 

IPL05: Uma coisa interessante do grupo é esse movimento, talvez muita gente de fora, entra gente sai 

gente, mas eu penso que grupo de pesquisa é isso mesmo. Você tem um grupo que permanece com um 

número de pessoas que são sempre os mesmos, mas tem uma rotatividade aí de entradas e saídas. Por 

que eu acho que a pessoa que quer ir estudar e ela não tem nenhum tipo de obrigatoriedade de se manter 

no grupo, ela pode desistir a qualquer momento (...) mas eu nunca tenho certeza de quem vai se manter 

na verdade (...) mas é claro que eu busco essa permanência. 

 

Essa questão da rotatividade nos grupos já foi citada por alguns trabalhos 

(PICHON-RIVIÉRE, 2005; ONO, 2012; DUTRA, 2017) em que eles afirmam que a 

rotatividade é uma característica dos grupos, porém ela acarreta em perdas de tempo e 

de construção de conhecimentos que foram destinados àqueles participantes, visto que 
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eles não darão continuidade à discussão/pesquisa/projeto. Os diferentes participantes 

dos GP assumem papéis dentro do grupo, adquirindo autonomia e responsabilidade para 

com o outro. Para Dutra (2017, p.51) “perdem-se competências que foram 

desenvolvidas pela união do conhecimento e das experiências de todos os 

pesquisadores”. 

Para Pichón-Riviere (2005), um indivíduo ao adentrar em um grupo, ele se 

permite entregar e se identificar como membro e a que os outros membros o 

reconheçam, construindo assim uma relação de identidade grupal e pessoal. Ao se 

quebrar essa relação, existe uma perda cognitiva muito grande e perde-se o valor da 

tarefa para com aquele indivíduo, enquanto os outros membros sentem-se desfalcados. 

Em relação às reuniões e/ou encontros dos GP, dos seis líderes que nos 

forneceram a entrevista, três afirmaram que mantém uma constância de reuniões em 

datas e horários fixos e/ou a serem estipulados a partir da disponibilidade dos 

participantes, porém com um intervalo de no máximo de 15 a 20 dias, para que haja um 

contínuo nas discussões anteriores – a saber: os GP A, I, L.  

 

APL01: A grande vantagem dos grupos de pesquisa, desde que eles sejam pequenos grupos, o designer 

de um grupo pequeno favorece isso, essa estrutura coletiva, diferentes pessoas, com diferentes projetos, 

que se reúnem dentro de um calendário para estudar, para compartilhar experiências, para fazer 

pesquisas, mesmo que cada um faça a sua individualmente. Aliás, uma coisa que falta nos grupos, que 

falta no meu grupo, mas que a gente está projetando para o futuro (...) um trabalho de pesquisa coletiva 

(...). Então quando a gente fala da vitalidade, da viabilidade do [referencial X] é uma coisa que a gente 

está avaliando coletivamente, a pesquisa individual de cada um individualmente contribui pra gente 

construir uma análise...  

 

LPL06: O nosso grupo ele acontece quinzenalmente, geralmente dois encontros por mês e sempre nas 

sextas-feiras. De início a gente sempre dá prioridade a apresentação dos trabalhos que estão sendo 

desenvolvidos, então todos os membros ficam sabendo do que o outro está fazendo e em que estágio está 

sendo desenvolvida essa pesquisa. E, também, a gente faz discussões e leituras de textos, debates, então é 

assim, nesse sentido, que o grupo tá organizado. 

 

Um dos licenciandos participantes do GP L traz uma crítica de como são 

organizadas as reuniões, visto que, na perspectiva dele, esse intervalo grande entre as 

reuniões e com reuniões com uma carga horária alta, prejudica no melhor 

desenvolvimento e participação na reunião do grupo: 
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LLE06: Ter um grupo de pesquisa, que traz aqui opções de artigos de nosso interesse, que todo 

mundo ler e todo mundo discute, então isso de certa forma auxilia a nossa formação. Porém, a duração 

de nossos encontros, às vezes atrapalha, porque são encontros das 14h às 17:30h, então acaba sendo 

cansativo as vezes, e se aquilo que era interessante de duas as três, de três e meia, depois não é mais, aí 

todo mundo tá cansado, estressado, tem fome, tem sede, sai pra ir no banheiro, aí perde o foco. A 

questão de duração de nossos encontros, eu acho assim, que atrapalha no desenvolvimento acadêmico e 

são encontros longos e que só acontece uma vez a cada 15 dias, mas eu traria como proposta, por 

exemplo, de nos encontrássemos durante duas horas semanais, isso auxiliaria na nossa formação e 

também na questão do tempo, poder participar, teria mais pessoas, teria mais opções, teria mais 

qualidade nas nossas discussões. 

 

Nos GP C e E, os professores-líderes afirmaram que existem reuniões paralelas 

entre os orientadores (professores que são participantes) e os orientandos, mas isso em 

seus subgrupos (como explicado anteriormente), sem que haja uma reunião com todos 

os membros do grupo cadastrados no DGP/CNPq. Já que o grupo possui uma 

característica multidisciplinar, as discussões ocorridas com todos os membros seriam 

muito ricas. Trazemos algumas falas dos professores-líderes sobre essa organização 

desses grupos:  

 

CPL02: Se você pensar nesse grupão grande, é como eu te falei, a gente não interage muito assim, em 

termos de grupo, sentar para definir as atividades do grupo, não funciona assim. Cada um cuida do seu, 

então para mim essa participação no grupo ela é principalmente minha em relação aos meus 

orientandos. Eventualmente você pode ter uma colaboração como eu te falei, mas essencialmente é 

minha com meus orientandos. 

 

EPL03: Nosso grupo, na verdade, ele está um pouco desorganizado nesse sentido, porque nós temos, 

cada um tem sua linha de pesquisa própria, cada um com o seu grupo zoológico. A gente conversa muito, 

interage muito no dia-a-dia, só que o grupo não tem sistematizado as ações do grupo de pesquisa. Então, 

isso de fato é uma coisa que a gente está precisando fazer, e parece que a gente nunca consegue tempo 

dentre essa loucura da universidade, de sentar pra fazer. A gente já teve no passado seminários do grupo 

de pesquisa, onde os alunos apresentavam seus trabalhos, os professores lançavam suas linhas de 

pesquisa por grupo, mas recentemente a gente está com essa dificuldade. 

 

No entanto, o que percebemos com as análises das entrevistas com os 

licenciandos, é que apesar dos orientadores se reunirem com cada orientando, nos 

determinados subgrupos, existe uma reunião no Laboratório de Biologia Molecular e 

Citogenética, na qual congrega todos os estudantes pesquisadores (mestrandos, 

graduandos e orientadores) que utilizam aquele laboratório para suas pesquisas. Assim, 
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nas falas de três licenciandas, que estão cadastradas nos seguintes GP (C, D e N), 

podemos entender como se dá essas reuniões e como são organizadas. 

 

DLE05: Assim, no nosso caso, a gente acaba ajudando bastante, por que a gente acaba 

trabalhando com abelha, lá no laboratório o pessoal trabalha com abelha e a gente trabalha com planta, 

então acaba que se interligam. E assim, a gente tem reunião semanal, que é bom, porque quem é do 

grupo de abelha, fala do grupo de abelha, quem é do grupo de planta, vai falar dos grupos de planta, e 

assim acaba meio que conectando as duas partes e a gente também não fica focando só na parte genética 

da coisa. A gente procura sobre a Ecologia da espécie ou da família que a gente tá trabalhando, sobre a 

interação abelha-planta, então a gente não fica somente focado em um único ponto, então eu acho isso 

bacana do nosso grupo, por conta disso, a gente meio que tem um olhar mais vasto da situação e não 

somente naquele foco na genética e tal. 

 

NLE07: Lá no laboratório tinha a obrigatoriedade de você ler artigos e apresentar, eu achava muito 

interessante, era da área e cada pessoa ficava responsável uma semana, para ler o artigo e fazer uma 

apresentação desse artigo.  

CLE08: Eu participo do laboratório da Cito, a Cito tem uma reunião semanal, que aí tem o 

rodízio de seminários, todo mundo que é do laboratório de Cito e de Genética molecular, tem um grupo 

da reunião e todo mundo apresenta o seminário. Então tem meio que uma lista, tem rodízio, então toda 

semana tem uma apresentação de seminários, tem sempre uma reunião pra discutir o quê que tá fazendo, 

o quê que precisa e o que não precisa fazer. 

A professora-líder do GP F afirmou que não é uma política do grupo ocorrer 

reuniões, mas que há o contato com os orientandos de maneira pontual, onde são 

deliberados os direcionamentos para a pesquisa e de referenciais para o estudo. Nesse 

grupo que não há reuniões, existe uma perda muito grande desse contato e troca de 

experiências entre os membros. Sendo uma relação direta entre o orientador que é o 

professor-líder, e seus orientandos, individualmente, sem obter contato com os possíveis 

outros orientandos. Entre nossos sujeitos da pesquisa, uma licencianda relatou como se 

dá essa interação diretamente com suas orientadoras. 

 

FLE01: Eu acho que se o grupo se reunisse, pelo menos uma vez, eu acho que a discussão seria 

melhor. Porque no grupo não só têm botânicos, tem outros membros que são de outras áreas. E de 

qualquer forma, a gente que está na graduação, a gente consegue ter uma visão melhor da discussão de 

outras pessoas dentro da biologia. 

 

 Como podemos notar, cada GP de pesquisa da UESB campus de Jequié possui 

uma estrutura particular, mas que se assemelham a outros grupos em relação à dinâmica 
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de discussão de produções acadêmicas (artigos, livros, dissertações, teses), importantes 

para as linhas de pesquisa do grupo, ou seja, as reuniões pontuais ou em grupos, são 

momentos de aprofundamentos teóricos que auxiliam no desenvolvimento e 

fortalecimento das pesquisas, bem como da produção de conhecimento, dos conceitos e 

terminologias, da construção da posição política e ideológica do grupo, do sentir-se 

integrante de algo maior e que reflete a estrutura coletiva dos grupos (PICHÓN-

RIVIÈRE, 2005; HERMANN, 2011; ONO, 2012). Acreditamos que as qualidades das 

relações estabelecidas dentro do grupo estão relacionadas à frequência com que os 

membros se reúnem, promovendo a integração social do grupo, a coesão e a sinergia, 

fatores preponderantes para o sentimento de unidade e pertencimento, como bem 

explicitado no relatos dos licenciando a seguir: 

 

CPL02: A gente tem as atividades de coleta que eu sempre tento integrar os projetos para eles 

trabalharem o mais próximo possível. Além disso, eu sempre “forço” os alunos a ministrarem algum 

minicurso [nos eventos da instituição] então isso de certa forma, já vai integrando os alunos, tanto os 

mais antigos como os mais novos. Nós temos reunião semanal aqui no laboratório, onde são 

apresentados trabalhos, artigos científicos relacionados aos projetos que estamos desenvolvendo (...). 

Então isso abre a cabeça das pessoas, dá uma oportunidade de não estão só vivenciando aqui os 

conteúdos em sala de aula, uma experiência mais prática, uma experiência mais prática de um 

profissional que a gente quer formar. 

 

IPL05: Participar do grupo na minha perspectiva é você poder se envolver. É envolvimento. E 

envolvimento significa você, por exemplo, procurar ler os textos que são requisitados, você fazer a 

reflexo sobre eles, você contribuir com os trabalhos dos colegas que estão, você ter certa periodicidade 

para você poder tá presente. Porque se você falta muito, fica difícil para você conseguir tá próximo. (...) 

Eu sempre pergunto para as pessoas: Por que você está num grupo de pesquisa? É uma pergunta que eu 

sempre procuro fazer, porque eu acho assim, as pessoas às vezes vão com algumas intencionalidades, e 

nem sempre o que elas desejam é o que o grupo pode oferecer, então eu sempre coloco para o pessoal 

que a proposta do grupo é articular, aglutinar, esses pesquisadores, com alunos iniciantes, outros com 

mais experiências, outros em processo de formação, também envolver profissionais que estão no campo, 

que estão trabalhando. Eu acho importantíssimo, pensando na produção do conhecimento e também na 

socialização do conhecimento, acho que não só a produção, mas socializar também esse conhecimento 

que tá sendo produzido.  E pensar como um grupo mesmo, como é que o grupo pensa, como é que o 

grupo entende essas questões. 

 

Para nós, um aspecto que se tornou muito importante e evidente em pesquisas 

anteriores e no decorrer do contato com os membros dos grupos, são as relações 
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interpessoais. Para entender essa categoria Relações Interpessoais é necessário 

compreender que os GP apresentam características que permitem sua definição como 

equipe, no qual há uma construção coletiva pelo desenvolvimento e realização de uma 

ou mais tarefas definidas pelo professor-líder e pela demanda de pesquisa e 

institucional, em que há a interação dos membros (PICHÓN-RIVIÈRE, 2005; ONO, 

2012). Para Ono (2012, p. 15) a relação interpessoal entre os membros “adicionalmente 

permite conjuminar a experiência de diversas pessoas e proporcionar a possibilidade de 

responsabilidade compartilhada para a tomada de decisão, coordenando maior 

quantidade de recursos e ideias”.  

Desta forma, entender como ocorre às interações entre os membros do grupo, 

numa perspectiva das atividades que são desenvolvidas, as conexões que são 

estabelecidas, a boa relação no contexto acadêmico é de fundamental importância, visto 

que pode facilitar e melhorar as relações que ocorrem no processo de formação 

profissional, destacando que a utilização das habilidades sociais dos envolvidos 

proporciona a aprendizagem e a solução das demandas. 

 Nos GP investigados, percebemos a promoção e incentivo da participação de 

estudantes em diferentes níveis acadêmicos (graduação, pós-graduação) e diferentes 

modalidades (licenciatura e bacharelado), de professores doutores e orientadores, no 

intuito do desenvolvimento de habilidades e competências coletivas e complexas que 

muitas vezes não são adquiridas e estimuladas em ambientes no curso acadêmico 

normal (ONO, 2012). 

 Quando pensamos em como os GP se mantêm unidos por meio da afetividade 

que promove a coesão e o compromisso - o que permite que os indivíduos se 

reconheçam como pares e se estabeleça a unidade – obtemos uma resposta para além 

dos desejos e motivações individuais inerentes ao sujeito e as suas construções internas, 

mas também estão nas relações interpessoais e/ou nos trabalhos colaborativos 

construídos ao longo do processo, que fortalecem o processo e agregam valores aos 

relacionamentos construídos.  

É importante que haja diálogo entre seus pares, o confronto de ideias, o 

embate de conceitos, a troca de conflitos, o compartilhar de limitações e 

superações vivenciadas ou desejadas. A colaboração constitui uma estratégia 

importante para lidar com problemas aparentemente individuais, mas que 

muitas vezes acabam ecoando na prática de outros colegas (ROSA, 2014, p. 

29). 

 

Podemos perceber essas interações explicitadas, nas falas dos licenciandos: 
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ELE02: Às vezes nas reuniões a gente tem pessoas de outros laboratórios, então isso ajuda de certa 

forma, que é uma visão de alguém que não trabalha com aquilo que você trabalha, mas trabalha com 

algo próximo. Então, dá um olhar diferente sobre aquilo que já foi construído naquele ambiente. Porque 

através das relações, elas vão moldando a nossa forma de pensar. Então eu posso estar em um ambiente 

com pessoas que acabam pensando um pouco parecido comigo, porque a gente já tem certo contato. 

 

CLE08: É um laboratório e que todo mundo trabalha ali, todo mundo se ajuda, todo mundo usa, 

normalmente o mesmo material, então é interessante que a gente se reúna e fale “Ó, a gente fez isso, e 

isso, isso...”. Têm as faxinas do laboratório também, e eu acho o pessoal da Cito e da Molecular muito 

assim, disposto a ajudar sempre, porque em alguns laboratórios, algumas pessoas falam que não é muito 

assim, eles estão sempre dispostos, o que eles puderem fazer, pode lhe ajudar e sabendo, eles fazem, 

então eu acho legal essa comunicação. 

ILE04: Participa gente de todos os cursos e eu acho fantástica essa interdisciplinaridade porque agrega 

muito, agrega muito, cada um tem um ponto de vista, cada um, tipo assim, a gente trata de um assunto e 

desse assunto, cada um parte pra o seu específico e aí no dialogo nós podemos agregar tudo isso, ter 

uma junção muito maior de um todo. Então, é maravilhoso. Ah, eles são maravilhosos, eu sou 

apaixonado pelo pessoal, a gente tem uma relação muito boa, que se entende muito, a gente busca as 

mesmas coisas e aí, eu acho que nesse buscar, a gente acaba tendo muitas ligações. 

LLE06: Nos dois grupos que eu tive experiência, geralmente a gente se encontra em circulo e essa 

dinâmica de sentar em círculo, de se organizar em círculo, eu acho interessante, porque no círculo todo 

mundo é igual, não tem início e não tem fim, nós temos ali, o professor-pesquisador-orientador e como 

um orientador mesmo, e não como uma pessoa que sabe muito mais que a gente, mas como uma pessoa 

que tem mais experiência e que consegue nos conduzir nas leituras e tal. (...) Eu vejo que ocorre muita 

igualdade, a igualdade do saber, a igualdade de opiniões, e isso é importante, como nós estamos em um 

grupo e que queremos construir forças dentro desse grupo, somos todos quase iguais. 

Porém, em um relato de uma licencianda, ela afirmou que não se reconheceu no 

processo de pesquisa a que ela estava submetida na IC e nem com as pessoas do 

laboratório: 

 

NLE07: Eu não me contentei muito não, eu não achei que eu conseguir ter um espaço, o laboratório, as 

pessoas que trabalham lá são bem comunicativas e tal, mas não foi, não me identifiquei com o local. Não 

me identifiquei até mesmo com o trabalho de morfometria geométrica, que era um trabalho mais 

complicado e etc. Mas enfim, eu adquirir experiência, de qualquer forma eu adquirir experiência naquela 

área, sobre aquele tema em específico. 

De acordo com Hermann (2011), apesar dos grupos serem pensados como 

unidade, cada participante está imerso em culturas e contextos sociais, trazendo ao 

grupo parte de suas crenças e costumes de seus diferentes círculos sociais.  A esse 



 130 

contexto, Pichón-Riviere (2005) conceitua como Grupo Interno referente ao indivíduo, 

ou seja, as construções que cada membro faz, estão atreladas ao que cada sujeito carrega 

consigo de suas experiências vivenciadas e de sua história de vida, bem como ele 

percebe o ambiente e se sente integrado nele, assim suas ações irão refletir nas 

construções com os outros participantes do Grupo Operativo, que são os participantes 

do GP. 

 É devido as diferentes relações interpessoais, que nunca existirão dois grupos 

iguais e nunca um grupo estará estacionado, pois as tarefas dos grupos estão 

relacionadas às vivências de seus participantes e das trocas estabelecidas (eixos 

estruturais) de maneira vertical e horizontal (PICHÓN-RIVIÈRE, 2005). Assim, um 

grupo que discute Teoria Crítica no interior do estado da Bahia, nunca será igual a um 

GP que discute a mesma temática no interior de São Paulo. E isto tem influência direta 

na discussão do contexto social para os trabalhos de pesquisa. 

 Na Relação Orientador-orientando, buscamos compreender como essas relações 

são entendidas por ambas as partes. A relação do professor- líder e suas práticas devem 

ocorrer de maneira que todo o grupo tenha liberdade e a motivação de interagir, de 

maneira respeitosa com o outro. O professor no papel de orientador, precisa promover 

no orientando as bases, teóricas e metodológicas, para ser e se formar um sujeito 

autônomo (PICHON-RIVIÈRE, 2005; FREIRE, 1996). A partir dessa convivência de 

respeito, entre professores e alunos, e no nosso caso professores-líderes e membros do 

GP/orientandos, que Freire (1996, p. 7) diz que “na postura curiosa e aberta que assume, 

ao mesmo tempo, provoca-os a se assumirem enquanto sujeitos sócio-históricos-

culturais do ato de conhecer-se é que ele pode falar do respeito à dignidade e autonomia 

do educando”. 

Na fala de alguns dos licenciandos, essa relação proposta por Freire (1996) e por 

Pichón-Riviere (2005) é bem explicitada: 

 

ELE02: Eu estou sendo bem preparado, eu estou com duas pessoas assim, que são pessoas que a meu 

ver são pessoas que cresceram muito na área, a K e o I, eles são os meus exemplos de pessoas que 

trabalham na área (...). Então essa interação com eles e aproveitar ao máximo tudo o que eles me 

oferecem, pra mim é muito importante; 

CLE08: Olha, a minha interação particularmente com B, ela é maravilhosa, ela é ótima orientadora, ela 

super paciente, ela super te ajuda assim, no que você precisar e na hora que precisar, ela vai chegar, 

sentar contigo, te explicar certinho o que você tem que fazer e o que não tem que fazer, corrigir. O que 
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eu acho que é um feedback muito importante do orientador, porque eu tenho amigos que tem outros tipos 

de orientadores e é muito ruim. Poxa, a gente tá aprendendo e o orientador é para orientar, só que tem 

uns professores que esquecem essa função e não fazem isso, só querem que o aluno se mate lá fazendo, e 

já B não, ela orienta em tudo, o que eu tiver dúvida, se ela não souber me responder na hora, ela vai 

pesquisar e sentar comigo e mostrar o do porque a gente chegou naquele resultado, sabe? Então ela vai 

crescendo muito comigo nisso. 

 

Conforme evidenciado pela licencianda CLE08, existem alguns relatos dos 

licenciandos em relação a sua interação com os orientadores, que vem contra o que é 

entendido como o conceito de Orientador, ficando apenas a função de prospector de 

recursos humanos e da logística de como estão sendo realizadas as atividades de 

pesquisa e da parte burocrática. Uma vez que nosso enfoque é no papel formativo dos 

grupos de pesquisa, acreditamos que isso se configura em um aspecto ruim para o 

desenvolvimento do licenciando em formação inicial, seja como pesquisador e como 

futuro professor. Como bem aponta Souza (2008) no processo inicial de aprendizagem e 

formação é necessário que haja uma sistematização orientada por um orientador, sendo 

até mais importante do que o processo científico em si. 

 

FLE01: Mas o que eu mais me sinto assim... acumulada de coisa, é com G, até porque lá eu sou bolsista, 

então de qualquer forma, a rigorosidade é maior. Mas às vezes eu me sinto pressionada, não vou mentir 

pra você não. E vou ser sincera pra você, eu estou me sentindo aliviada esses dias que ela viajou, não 

vou mentir não. 

 

DLE05: Na parte laboratorial ele é pouco ausente, ele é aquele professor, aquele orientador que ele tá 

sempre perguntando como é que tá indo, se a gente tá tendo dúvida em alguma coisa, do trabalho 

escrito, dos resumos, dos relatórios, da frequência, ele é muito atencioso com essas coisas; 

NLE07: Foi com PC, mas era um subprojeto do projeto dele e da orientanda dele, então o contato que 

eu tinha não era com ele, tinha contato com a orientanda dele, que fazia esse projeto e desse projeto, 

houve um subprojeto, o de análise, que era o meu. (...) e, acabou que a orientanda voltou pra Itapetinga e 

eu acabei ficando sozinha aqui. E era contato só por celular, ou Whatsapp ou Facebook, aí isso 

complicou pra mim, eu achei que houve um desfalque nessa hora que ela viajou e me deixou sozinha (...) 

Faltou o orientador ser mais participativo, apesar que ele cobrava a frequência, cobrava a lista, cobrava 

prazo de relatório, mas eu acho que faltou uma reunião de grupo pra debater sobre o conteúdo. 

 

Para suprimir essa “falta de orientação” que alguns licenciandos relatam, os 

colegas de orientação e membros do mesmo grupo, auxiliam uns aos outros no que 
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tange às suas respectivas atividades, o que possibilita que a aprendizagem flua entre os 

membros que se encontram nos diferentes níveis de ensino, no nosso caso, entre os 

alunos da graduação e do mestrado - o que podemos perceber na fala da licencianda 

DLE05.  

 

DLE05: Assim, porque a parte do laboratório, eu acho que o que tá mais lá ensinando um ao outro, são 

mais os colegas que estão no mestrado (...) que o aprendizado adquirido no laboratório é com o pessoal 

mais experiente. Tem L1 que é praticamente a dona do laboratório, ela sabe tudo do laboratório, a L2 

que também trabalha com plantas, plantas lá é pequeno, só tem três pessoas. Mas assim, tudo o que eu 

pergunto, L2 sabe, o M que já trabalhou com plantas sabe, então assim, eles são meio que o apoio da 

gente pra tudo lá, pra qualquer dúvida a gente tira com eles. Então eu acho assim, a relação mais de 

aprendizado está mais com o pessoal que estar a frente da gente, do que com os próprios professores. 

(...) Eu estou acompanhando L2, que ela é do mestrado, que ela também estar mexendo no mestrado com 

a mesma espécie, e assim, eu faço a parte laboratorial da coisa, enquanto ela ainda estar me ensinando 

algumas coisas que eu ainda não sei. 

Na fala de um dos professores-líderes, podemos perceber como ele conduz esse 

processo, visto que ele possui o papel de líder do grupo/orientador/formador de 

professores: 

 

IPL05: É muito legal, porque os colegas, a turma sempre contribui aí eu sempre falo para eles, não dá 

para eu sempre tá dando um apoio maior, porque é muita coisa, muitas demandas, mas eu sempre peço 

para um ajudar o outro. Então, uma vez que um já terminou o mestrado, ajuda quem tá começando, o 

aluno que tá no meio, e às vezes precisa, que você tá escrevendo um capítulo do mestrado, aí parou, não 

conseguiu caminhar. Então eu sempre digo, converse com alguém mais próximo, peça pra ler, peça pra 

te ajudar, claro que tem eu como orientador, mas as vezes conversar com alguém mais próximo, 

colabora e ajuda. 

 

A perspectiva é diferente entre os licenciandos (que se sentem prejudicados, por 

vezes não ter a presença do orientador) e dos professores-líderes que não conseguem 

conciliar as diversas atividades que lhe são atribuídas enquanto professor universitário.  

 O professor-líder é um professor pesquisador, que possui demandas docentes, 

administrativas, acadêmicas, responsável por diversas pesquisas em nível de graduação 

(Iniciação Científica e a Docência, Trabalhos de Conclusão de Curso) e de pós-

graduação, e que precisam estar atentos a prazos, lançamentos de editais, publicar 

resultados de suas pesquisas, selecionar e orientar os seus orientandos, alimentar e gerar 
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dados no sistema operacional da instituição de ensino e do CNPq (ONO, 2012; 

DUTRA, 2017; MOREIRA, 2017).  

Além de todas essas atribuições que não são fáceis e que demandam tempo, 

disposição e dedicação, existe o outro lado, o formativo em que é necessário estimular e 

identificar as competências dos membros do grupo, numa interrelação de troca, sem 

assumir uma posição de autoritarismo ou arrogância e sim, de autoridade e empatia, que 

encaminhe e leve a construção do conhecimento, em constante posição de respeito e de 

escuta ao outro (PICHON-RIVIÉRE, 2005). 

Essa dualidade a que está submetida à profissão do professor, em que não cabe 

desvincular o ensino da pesquisa, nem a pesquisa do ensino, mas que ao não fazê-la 

sobrecarregam-se os professores em suas atividades que são desempenhadas no dia a dia 

na universidade. Assim, o professor universitário é aquele que, além de consumir e 

socializar o conhecimento por meio do ensino, precisa desenvolver conhecimento 

dentro de sua área de interesse e estudo com a pesquisa (DEMO, 2003). Na verdade, há 

uma diferença de atribuições entre os professores a depender da sua progressão de 

carreira, que pode ser substituto, assistente, adjunto, associado ou titular. Porém, como 

estamos analisando professores que são líderes de grupos de pesquisa, esses professores 

precisam ter vínculo com a universidade a partir do cargo de adjunto.  

Infelizmente, no nosso contexto atual de pesquisa e mercado, em que o 

produtivismo acadêmico é considerado um parâmetro quantitativo para a manutenção 

dos financiamentos pelas agências de fomento, que possibilitam que sejam realizadas as 

pesquisas e a formação de pesquisadores no nível da graduação e pós-graduação dentro 

das universidades. Deste modo, o professor universitário é considerado muito mais pelo 

que ele produz em termos quantitativos do que em termos qualitativos, sobrepondo até 

mesmo os benefícios científicos, públicos e sociais do que se é publicado (SILVA 

JÙNIOR et al., 2011; RODRIGUES, 2012). 

Não é à toa que na Avaliação das 500 melhores universidades do mundo, 

realizada pela Universidade de Telecomunicações de Xangai na China, são consideradas 

para a classificação o número de pesquisas em detrimento da qualidade do ensino, a 

produtividade em relação à qualidade, e uma valorização das pesquisas nas ciências 

duras em relação às sociais e humanas (RODRIGUES, 2012). Avaliações muito 

semelhantes àquela proposta pela Avaliação Quadrienal da CAPES nos cursos de pós-

graduações. 
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Apesar desse cenário ser traçado com as funções bem delimitas, no contexto 

real, existe uma defasagem nas atribuições, que podem ser sentida pelos alunos, sejam 

em sala de aula, seja no ato da orientação, conforme explicitado nas falas dos 

licenciandos. Assim, há que se discutir e buscar alternativas, para que nem haja a 

sobrecarga nos professores e que nem haja um déficit nas orientações. Por exemplo, na 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP/Bauru) existe o 

cargo de professor bolsista, que são alunos da pós-graduação no curso do doutorado que 

assumem algumas turmas de graduação, supervisionado por um professor que seria o 

titular daquela disciplina, mediante o auxílio de uma bolsa. Essa alternativa, apesar de 

imediatista e que gera redução de gastos para a universidade em relação à contratação 

de novos profissionais para assumirem cargos efetivos, possibilita que os estudantes do 

doutorado adquiram experiência em sala de aula, com todas as suas atribuições, e 

permite que os professores titulares possam ter mais espaço para as funções de pesquisa 

e orientação. 

 

5.3. Implicações da participação de licenciandos em Ciências Biológicas em grupos 

de pesquisa para sua formação Acadêmica, Profissional e Pessoal 

 Neste tópico iremos discutir as dimensões profissionais, acadêmicas e pessoais 

que a participação dos licenciandos nos grupos de pesquisas possibilita. Na Dimensão 

Profissional, serão apresentadas e discutidas, a partir das falas dos licenciandos e dos 

professores-líderes, ferramentas e técnicas específicas da área de Biologia, que auxiliam 

na prática profissional, seja como biólogo, pesquisador e/ou futuro professor, como as 

coletas em campo, técnicas de laboratório e de pesquisa, tratamento e análise dos dados, 

metodologias de ensino, e etc. 

 Na Dimensão Acadêmica, serão apresentadas as contribuições que a participação 

nos GP possibilita aos membros, em específico, os licenciandos em Ciências Biológicas 

no desenvolvimento do pesquisador e de projetos de pesquisa, produção de artigos 

científicos, participação em eventos, apropriação de referenciais teóricos. Bem como, 

auxiliam no complemento, aprofundamento e/ou atualização de conteúdos e conceitos 

biológicos e/ou educacionais, que podem ou não fazer parte do currículo do curso. 

 Na Dimensão Pessoal discutiremos como a participação nos GP promove o 

crescimento pessoal do licenciando, a autonomia, identidade com a carreira docente, 

bem como a responsabilidade e iniciativa enquanto estudante e futuro professor. 
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 As falas dos licenciandos nos permite entender como a sua participação nos 

grupos de pesquisa, podem proporcionar uma formação extracurricular nesse espaço, 

que ainda é tão pouco pesquisado, visto que as contribuições para a formação são tão 

amplas e pontuais em questão da formação do pesquisador, de desenvolvimento de 

habilidades e competências que são essenciais para a vida acadêmica, e futuramente 

como profissional da educação, seja na educação básica ou na educação superior, como 

muitos dos nossos estudantes demonstraram interesse (vide Capítulo 4). 

 Para tanto, entender os fatores que levam a dimensão profissional dentro dos 

grupos de pesquisa é essencial para discutir sobre esse espaço. De acordo com ONO 

(2012, p. 16), a “participação em grupos de pesquisa promove a aprendizagem de 

importantes competências técnicas e interpessoais, como habilidades típicas de 

pesquisadores, relacionadas à produção e disseminação de conhecimento”. 

 

ELE02: Cada ano que passa muda a abordagem no projeto, então eu acho isso muito interesse, por que 

embora eu esteja trabalhando só com formigas, mas toda vez que muda a abordagem, eu tenho uma 

forma nova de perceber o ambiente e o papel das formigas daquele ambiente, então futuramente pra mim 

isso vai ser muito proveitoso, embora assim, muitas vezes seja trabalhoso, é muito gratificante; 

LLE06: Isso, de aprendiz e de também como uma peça importante dentro do grupo, de procurar, de 

pesquisar; 

DLE05: Eu tinha visão que o laboratório era só pra aula e tal, mas quando a gente vai pro laboratório e 

ver que tudo é caro, que tudo ali é despesa, que tudo ali vai fornecer o seu material para seu trabalho, 

então a gente acaba criando um grau de maturidade ali dentro que é muito grande. (...) Eu acho que o IC 

ele dá aquela amplitude pra você, então você não fica só focado, e até aumenta a sua curiosidade em 

fazer alguma coisa; 

Podemos perceber pelas falas dos licenciandos que eles possuem uma visão do 

que seja a pesquisa dentro de um laboratório e são responsáveis por suas pesquisas, que 

são da iniciação científica, ou seja, são agentes ativos no desenvolvimento das 

pesquisas. Isso possibilita a esses estudantes, que futuramente serão professores de 

Ciências e Biologia, romper a visão distorcida sobre a figura do que seja um 

pesquisador, da pesquisa e de como é desenvolvida a Ciência. Ainda é comum nas salas 

de aula da Educação Básica e mesmo do Ensino Superior prevalecer uma concepção de 

ciência empírico-indutivista em que os pesquisadores são indivíduos isolados, com um 

grau de inteligência fora do comum, e que as pesquisas são desenvolvidas seguindo um 

método científico rígido e sem erros. Chapani (2010) percebeu em sua pesquisa de 

doutoramento, com professores egressos do mesmo curso de Licenciatura em Ciências 
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Biológicas da UESB campus de Jequié, que ainda prevalecia essa visão deturpada, e que 

possivelmente essa visão “decorre da ausência, durante a formação inicial de discussões 

epistemológicas que poderiam contribuir para a compreensão da complexidade na 

construção dos fatos científicos” (CHAPANI, 2010, p. 57).  

Assim, acreditamos que esses alunos que participam dessas atividades de 

pesquisa e que discutem os seus resultados e de outros pesquisadores, a partir das 

discussões nos grupos, não disseminarão essa visão deturpada, pelo contrário, serão 

atores que auxiliarão na eliminação dessa concepção errônea. Porém, ainda é prevalente 

uma dicotomia entre a pesquisa dura (a de laboratório) e a pesquisa educacional, nas 

falas dos licenciandos, principalmente, nos licenciandas que se encontram no sexto 

semestre. Acreditamos que com o passar dos semestres e o seu contato com as 

disciplinas específicas de pesquisa e estágio do curso e as discussões que ocorrem nelas, 

essa compreensão de pesquisa deturpada possa ser superada, visto que em seus grupos 

de pesquisa as pesquisas são de bancada, não favorecendo essa superação. Como 

salienta Monte (2017, p. 20), o licenciando, quando está envolvido com a pesquisa 

“com toda a sua dinâmica, perceber as dificuldades, os limites e romper muitas vezes as 

barreiras do ser professor apenas em sala de aula e perceber outro contexto de 

aprendizagem inserida nos grupos de pesquisas”. 

 Apesar de que nem todos os GP pesquisados, possui em sua gênese o enfoque 

para a formação de professores, e sim de pesquisadores, salvo aqueles voltados para a 

área educacional, buscamos nas falas dos licenciandos verificar se as discussões 

ocorridas dentro do grupo pode proporcionar uma formação docente crítica. Assim, os 

licenciandos trazem boas contribuições da sua participação nos grupos de pesquisa 

aliado as discussões que ocorrem no curso de Biologia, possibilitando uma visão de 

como eles se imaginam como professor: 

 

ELE02: Com a Licenciatura em si, o que eu desenvolvo no laboratório não. Mas só que dá pra fazer 

vários links, como eu trabalho, como eu sempre estou pesquisando sobre formigas, com interações 

inseto-planta, então eu fico pensando assim: “Como é que na minha vivência futura como professor eu 

posso levar essa bagagem do laboratório pra sala de aula?”. É muito importante saber lidar com o todo 

e com as diferenças. Então eu fico pensando, eu penso o tempo todo, como eu posso levar o laboratório 

pra Licenciatura, sendo que eu estou desenvolvendo aqui não é especificamente da Licenciatura; 

 

ILE04: E nós temos uma visão muito boa, sobre a questão da Educação, porque a gente, o grupo e as 

pesquisas também, buscam trabalhar essa temática dentro das escolas. No meu caso mesmo, eu vou 
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buscar ouvir a opinião dos alunos a respeito do que eles acham da disciplina de Sexualidade que é 

ofertada nas escolas do município; 

LLE06: Quando eu tenho que preparar uma aula e ao mesmo tempo eu tenho que perceber que na 

minha sala de aula, existem diferentes pessoas de classes sociais, de diferentes níveis intelectual, pessoas 

de diferentes tipos de educação e que todas essas pessoas precisam ser atingidas pela minha aula e eu 

espero poder, espero que o grupo de pesquisa do professor S possa auxiliar ainda mais nessa questão, 

mas já consigo fazer isso, acho que bem, porque aprendi muito aqui no grupo de pesquisa e também nas 

disciplinas de Educação da universidade, e essas que essas questões e discussões sociais, de certa forma 

é uma alavanca na nossa graduação porque faz com que a gente tenha interesse de verdade pela 

profissão que a gente escolheu, que não é algo morto, que é algo que é vivo, que estar em constante 

movimento e que a gente pode fazer essa mudança também, por isso acho importante; 

 

NLE07: Um exemplo, na aula quando eu for explicar sobre o conteúdo de Genética, na hora de 

exemplificar sobre o conteúdo, no sentido de como fazer uma morfotipagem, um exemplo de como se 

fazem os testes de DNA, aí eu vou e explico como é, falo como é que se faz a pipetagem e como se 

interpretam aquelas tiras. 

 

 O papel do professor vem exigindo cada vez mais, uma interdisciplinaridade 

com outras áreas e um conhecimento da disciplina a ser ensinada, que extrapole aqueles 

assuntos que estão estipulados pelo currículo; assim como de metodologias que 

proporcione aos professores e alunos uma mediação em sala de aula e um ensino-

aprendizagem significativa e de forma a valorizar os saberes, competências e 

habilidades que são requeridas aos professores de Ciências e Biologia. Desta forma, 

percebemos nas falas dos licenciandos, que a partir da participação deles e do 

desenvolvimento de suas pesquisas pontuais nos grupos, eles conseguem pensar a sua 

atuação enquanto professor. 

 Os grupos de pesquisas que trazem em seu título a “Formação de Professores” 

aliada a alguma área específica, têm conseguido alcançar os seus objetivos pretendidos, 

pelo menos é o que fica explanado nas falas de dois licenciandos que participam desses 

GP e que demonstra toda a complexidade de se formar professor e de se reconhecer 

professor ao longo da graduação. Alves (2010) defende que a edificação da identidade e 

formação se dá na coletividade, em uma relação constante com o outro.  

 

ILE04: Eu busco uma visão muito crítica e muito revolucionária, eu pretendo agregar todos esses 

conhecimentos que me são passados e tentar inovar sempre, tentar dá o meu melhor, pra que eu possa 

tocar na vida de cada pessoa que esteja em contato comigo e com isso fazer mudanças.  
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LLE06: Eu acho que quando a gente se forma professor, e em especial, professor de Biologia, a gente 

tem que ser, antes de tudo, humano. Essa questão da pesquisa com o professor S., por exemplo, é uma 

questão muito mais humana, do que profissional, entender como um aluno negro se sente na sala de aula, 

por exemplo, e eu acho que vai ser de uma importância muito grande na minha trajetória profissional, 

ter essa bagagem no meu currículo e também na minha experiência profissional. 

 

É sabido que existem vários obstáculos para uma formação plena para o 

licenciando e futuro professor, muitas vezes os grupos de pesquisas, o espaço formativo 

aqui analisado, pode conferir um espaço a mais para se pensar a licenciatura e a prática 

docente e/ou pode distanciar o aluno desse vínculo. Assim, muitas vezes é exigido do 

licenciando, uma visão mais ampla e crítica de sua formação, que lhe possibilite 

ultrapassar a formação não só em sala de aula e buscar subsídios pra tornar sua 

formação em outros espaços mais significativos. Dos oito entrevistados, sete  

demonstraram essa atitude para com a profissão docente, em que na fala deles, só era 

necessário eles terem a oportunidade de atuar na profissão, como evidenciado nas falas 

seguintes: 

 

ELE02: Porque eu gostaria de passar pelo mestrado e pelo doutorado, mas ter uma vivência do Ensino 

Básico com os pequenos mesmo até chegar na universidade, ou se eu parar com os pequenos também 

está ótimo; 

ILE04: Hoje eu me vejo como um professor, porque é isso que eu estou buscando, mas eu não sei se 

quando eu terminar tudo vai ocorrer como eu espero. Se terminar a graduação, entrar no mestrado, 

concluir o mestrado, tentar um concurso, passar, entendeu?! 

DLE05: Eu sempre gostei de licenciatura e realmente eu me vejo, mesmo que seja em um breve momento 

da minha vida, eu me vejo sendo professora de crianças, de adolescentes, mesmo ainda querendo, 

visando à faculdade, ensinando na faculdade, e viver normalmente; 

 

LLE06: Eu não tenho outra alternativa, não tenho outra opção, a Educação é a minha opção, as vezes 

eu brincava, nem sei se era uma brincadeira certa, que eu nunca iria fazer um doutorado, que eu queria 

ser no máximo mestre, pra não ter assim a pretensão de sair da escola e vim pra uma universidade, 

porque eu vejo começando os meus trabalhos na escola e me aposentando na escola, eu não tenho a 

intenção de sair de lá (...) Eu quero que a Educação seja a minha profissão, e por querer isso, eu 

preparei isso também, inclusive o último concurso dos professores, eu fiz o concurso pra professor, fiquei 

na lista de espera. E, eu acho assim, que vai chegar outras oportunidades e que tem concurso em outros 

estados. 
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Esses relatos fogem ao que é conferido em outras pesquisas ao qual tivemos 

contato, como da Gatti (2009), Patrocino (2013), Zaneti et al., (2014) e Branco (2015), 

e dos diversos discursos que são direcionados a profissão docente. Concordamos que as 

condições que são apresentadas para o licenciando recém-formado são complicadas, não 

há vagas suficientes em concursos, quando esses são abertos de forma esporádica, 

possibilidades de ingressar na carreira docente é por meio de substituição de outros 

professores, ou assumindo turmas em escolas particulares, em que o valor hora/aula é 

muito abaixo do mercado. Assim, muitos dão continuidade a seus estudos, por meio do 

mestrado e doutorado, e quando pensam na profissão docente, almejam a docência 

superior, que por sua vez lhes possibilitará melhores salários e condições de trabalhos, 

enquanto a Educação Básica fica defasada (BRANCO, 2015). Isso quando delineamos 

um cenário positivo, porém, muitos que não conseguem dar continuidade aos estudos, 

optam por trabalhos em outras áreas, que nada têm a ver com a profissão docente e nem 

com toda a sua formação e tempo que foram dispensados a obtenção do título de 

Licenciado em Ciências Biológicas. Nessa questão, algumas falas evidenciam bem essa 

problemática, de o governo possibilitar o acesso às universidades e ao curso superior, 

mas que depois não oferece as condições para que esse profissional atue. 

 

FLE01: A gente ‘tá’ aqui estudando, mas a gente não sabe do amanhã, a gente não sabe se saindo daqui 

a gente vai direto para o mestrado, se vai conseguir emprego... Então a gente passa o tempo todo na 

universidade se dedicando e às vezes não consegue. Quantos biólogos que saem daqui professores e 

bacharéis e estão aí desempregados. Sem fazer nada. Que às vezes nem tenta o mestrado porque não tem 

nem ânimo pra tentar mestrado, porque às vezes nem o mestrado dá uma bolsa. O povo fala assim “hoje 

um pobre pode ir pra universidade”, como? Me fala, como um pobre pode ir pra universidade? Eu sei 

que existem cotas e todos os meios, mas e a permanência dessa criatura? Como é que fica? Não tem 

condição. Uma pessoa que ganha bolsa de R$400,00 dá pra que? Não tem condição. Aí a família tem que 

estar diretamente apoiando, pra poder o aluno continuar e permanecer no curso. E depois esse aluno vai 

ter acesso a emprego vai poder usufruir de tudo que passou na graduação? 

 

ILE04: Eu tenho muito medo de terminar e não conseguir emprego e não conseguir ser realizado da 

forma como deveria. 

NLE07: As ofertas dos cursos que o governo traz pra cá, para a gente, também tem essas ofertas que eu 

estou buscando, dentre todas, a gente escolhe uma, aí qual é a mais propícia, a que a gente vai conseguir 

emprego? Licenciatura, porque escola nunca vai faltar. Mas eu tenho medo do que vai acontecer 

futuramente quando eu me formar. Mas, eu sei que eu vou tentar o mestrado (...). Porque o governo tem 

dessas né, abriu faculdade, mas cadê o emprego que não tem. 
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Na categoria dimensão acadêmica, muitos licenciandos relatam que a 

participação nos GP, por meio das pesquisas que são desenvolvidas por eles, possibilita 

um aprendizado de conceitos, assuntos e temas, que eles só tiveram contato no grupo 

e/ou que apresentou/aprofundou um conhecimento que é do currículo da Biologia, 

porém de uma maneira diferenciada, de modo a complementar os conhecimentos 

adquiridos em sala de aula, tanto das disciplinas específicas quanto pedagógicas. 

 

FLE01: Eu não tinha pego nenhuma disciplina da botânica, então, ajudou muito durante esse período, 

quando eu peguei essas disciplinas. São conteúdos que de qualquer forma está vinculado com 

abordagens da disciplina; 

ELE02: A gente estar sempre buscando se atualizar em torno do eixo maior do laboratório, que são as 

interações inseto-planta e a Ecologia de Artrópodes, então a todo momento a gente tá buscando 

pesquisas que falem da interação de formigas com plantas, interação de outros artrópodes com planta, 

os impactos humanos sobre a fauna e a flora, por que a gente estar trabalhando com Caatinga, muito 

nessa perspectiva de ver como a caatinga consegue se regenerar e pra isso a gente estar olhando o papel 

da formiga na regeneração natural da Caatinga; 

DLE05: Eu antes nunca tinha tido contato nem com Biologia Molecular, nem com plantas, que eu 

trabalho (...) Eu acho interessante, acho que é bom pra mim, no caso, Biologia Molecular mesmo, 

quando eu fui fazer a matéria, você ver que é completamente diferente, tanto até que AM me colocou pra 

ser monitora, porque quando você já tem um contato e você vai estudar na sala, você acaba 

aprofundando aquilo e meio que se complementa, entendeu?!; 

LLE06: Ela me apresentou Paulo Freire e eu entendi assim, qual seria o meu papel aqui no curso da 

Biologia, e também o meu papel na escola, que é derrubar esse modelo de educação que a gente tem, que 

é a educação que tem nossos alunos como pessoas que não sabem de nada, que não tem nada a oferecer, 

que só vão ali pra escolar ser bombardeado de informação. Isso quando eu descobrir que a minha linha 

seria essa, que minha missão como educador seria essa, o professor S me convidou pra estudar a 

Criança negra na escola, foi que eu conseguir ligar uma coisa com a outra né. Tudo bem que a escola 

atual vem mudando, vem sofrendo algumas mudanças importantes, mas ainda a gente precisa mudar 

muito mais. E a temática do grupo de pesquisa lá da criança negra é interessante porque, a gente ainda 

percebe que esses meninos são esquecidos, são deixados de lados, sofrem racismo dentro da escola, até 

por professores, e isso me interessa muito, se é uma educação de qualidade é pra todos e é pra todos 

mesmo; 

 

NLE07: Eu aprendi sobre as aves, sobre o pato nativo, sobre a importância da conservação, que era 

sobre a conservação de patos nativos do projeto em geral; 

CLE08: Eu comecei a conhecer questões de assuntos que não dá na grade de Biologia, mesmo no quarto 

ou no quinto semestre, mas eu já conhecia, porque eu já lidava com isso na pesquisa. 
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Alguns autores que trabalharam como a mesma temática - de formação a partir 

dos grupos de pesquisa - trazem contribuições acerca desse ponto, observados também 

por nós; os quais afirmam que o dispositivo de formação através dos grupos de pesquisa 

proporciona aos sujeitos reconstruções e integrações de vários conceitos e sentidos 

fundamentais da Biologia, proporcionados durante a participação ativa no grupo 

(MEGLHIORATTI et. al., 2008; JUSTINA, 2011; OLIVEIRA, 2011). 

Em relação a outros fatores associados à formação do pesquisador dentro dos 

GP, que está associado às atividades de Iniciação Científica, das técnicas de coleta, 

discussão e divulgação da pesquisa, participação em eventos, das reuniões do grupo, os 

licenciandos discorrem sobre: 

 

ELE02: Pelo projeto eu só sair duas vezes pra dois eventos, mas se não fosse o projeto eu não teria 

conhecido pesquisadores que são referencias, eu não teria conhecido pessoas; 

ELE03: Tinha a parte de identificação, de classificação, eu aprendi como é de fato um formigueiro, 

como funciona; 

ILE04: No IC eu estudava a variabilidade genética de plantas, de algumas plantas, eu acompanhava 

uma mestranda, e ela me ensinou as técnicas que a gente utilizava pra coletar o DNA e tudo mais (...)  E 

aí quando eu cheguei para estudar a área de genética, eu já tinha muita coisa, e eu sempre gostei dessa 

área, então foi muito bom o aprendizado que ele proporcionou. 

DLE05: Eu acho que a parte de apresentação, de artigo, porque assim, a gente acaba aprendendo a 

interpretar melhor, a apresentar melhor. No início do curso eu era muito crua, apresentava com muita 

dificuldade, mas no grupo a gente acaba desenvolvendo muito mais. E, também a parte de laboratório, a 

gente cria meio que uma maturidade; 

NLE07: Tive experiências como pipetagem no laboratório, algumas coisas sobre DNA, sobre fazer 

tipagem de DNA, algumas coisas assim, que são importantes; 

CLE08: E aí eu fui trabalhar com formiga, abriu um campo grande de pesquisa, e ai eu acabei 

desenvolvendo uma pesquisa com a espécie com resultados inéditos, e aí eu fui pro Congresso de 

Entomologia e toda essa grade que você começa a enxergar um pouco além daqui da faculdade, eu acho 

bem interessante (...) E eu faço tudo, tudo, tudo. Coleta, análise, discussão, tudo sou eu. Agora, inclusive, 

logo quando eu entrei, tinha três pessoas no projeto, aí uma saiu, a outra se formou e foi embora, e 

agora estar só eu, então eu que fiz coleta, eu que fiz análise, eu que regulei o protocolo, eu que discutir; 

IPL05: Eu sempre coloco isso pra todo mundo que tá no grupo, de pensar sobre, de questionar e de 

sempre ter um ideia de que o pesquisador ele precisa, são várias coisas que eu coloco para eles, que são 

imprescindíveis. Umas delas é a pessoa se colocar na perspectiva de interrogação, mesmo a leitura que 

eu faço, ela é uma leitura momentânea, é uma leitura provisória (...) então é importante que eles venham 
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com dúvidas, com questionamentos e que eles se perguntem, se questionem, eu sempre coloco isso como 

algo essencial. 

 

 Foi possível verificar que todos os licenciandos que nos concederam a 

entrevista, em algum momento do curso até o presente momento, 

participaram/participam da Iniciação Científica, atividade extracurricular que está 

diretamente ligada aos grupos de pesquisa, e que possibilita ao estudante de graduação 

um primeiro contato com os fundamentos da pesquisa científica. Como explicitado por 

outros autores, a participação de estudantes de graduações em GP e na IC, os alunos tem 

um maior contato com a produção textual de artigos e de leituras de referenciais 

teóricos, ou seja, processo de letramento científico; participação em eventos científicos 

da área que possibilita o reconhecimento pelo estudante como agente ativo por meio da 

elaboração de resumos, apresentações orais e em pôsteres; e o desenvolvimento da 

capacidade de solucionar problemas (KRAHL et al., 2009; SOUZA, 2008; SOUZA, 

2015; MONTE, 2017). Como salienta Monte (2017), 

Entendemos que a participação em um grupo de pesquisa e, 

consequentemente, na realização de investigação, não só complementa a 

formação do aluno/bolsista, mas também representa uma formação 

diferenciada na qual este melhora seu rendimento na sala de aula, possui 

maior habilidade para organização, concentração, além de desenvolver a 

reflexão crítica e a criatividade, elementos necessários a toda profissão; tais 

fatores podem ser diferenciais competitivos no seu futuro trabalho 

(NÓBREGA-THERRIEN et al., 2009 citado por MONTE, 2017, p. 23).  

 

 O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) que surgiu 

no ano de 1980 ou no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI), surgido em 2007, administrados 

pelo CNPq são programas destinados à formação de pesquisadores em nível da 

graduação por meio de uma ajuda de custa (bolsa de estudo), e que visa o 

desenvolvimento de pesquisas, proporcionando aos bolsistas, aprendizagem de métodos 

de pesquisa, desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, contribuir 

para a formação acadêmica e profissional na interação com professores e pesquisadores 

da área. De forma mais sistemática, os objetivos da IC, de acordo com o CNPq, são: 

 

- Despertar vocação científica e incentivar novos talentos potenciais entre os 

estudantes de graduação;  

- Contribuir para reduzir o tempo médio de titulação de mestres e doutores;  

- Propiciar à instituição um instrumento de formulação de política de 

iniciação à pesquisa para alunos da graduação;  
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- Estimular uma maior articulação entre a graduação e a pós-graduação;  

- Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa;  

- Contribuir de forma decisiva para reduzir o tempo médio de permanências 

de alunos na pós-graduação;  

- Estimular pesquisadores produtivos a envolverem alunos da graduação nas 

atividades científicas, tecnológicas e artística-cultural;  

- Proporcionar ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a 

aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, bem como estimular o 

desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, decorrentes das 

condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa 

(BRASIL, 2018, c. f.). 

 

  

Um dos apelos da IC é a formação do pesquisador para a pós-graduação, bem 

como a redução do tempo desse estudante nesse curso, visto que o estudante quando 

tem a experiência e a vivência com as práticas e técnicas de pesquisa desde a graduação, 

seu acesso, permanência e defesa são por um tempo menor, e sua identificação e 

produtividade é maior, em relação a outros alunos que não passaram por essa 

experiência (RODRIGUES, 2012). Porém, no caso da formação inicial de professores, 

isto se torna uma problemática, visto que muitos dos alunos que realizaram a IC em 

determinada área, geralmente pretendem seguir carreira acadêmica naquela área, ou 

seja, se um aluno participou de um GP em genética e realizou IC nessa área, irá 

permanecer nesta área, deixando de lado a área pedagógica (muito relacionado também 

ao que foi discutido na categoria anterior). É o que pudemos perceber nas respostas de 

alguns licenciandos no questionário-diagnóstico (vide Capítulo 4) e nessa fala de uma 

das entrevistadas: 

 

CLE08: É, eu, o que eu quero, eu vou me especializar na área de Entomologia Forense, é uma área que 

eu sempre gostei muito da perícia, antes de Biologia, eu sempre achei uma área muito curiosa, e depois 

de Biologia eu achei uma área mais curiosa ainda, e se eu conseguir trabalhar com minha área, então a 

minha ideia é que eu faça o mestrado, pra eu tá apta, porque só com o curso em Licenciatura eu não fico 

apta. 

Uma questão que os licenciandos demonstraram em relação a sua participação 

nos grupos e nas atividades extracurriculares foi à tomada de consciência em relação à 

universidade. 

FLE01: E é um projeto que, tem assim muitos benefícios pra mim. Porque, primeiro que eu fui passar a 

conhecer melhor a universidade, né? Os meios burocráticos de se conseguir as coisas, de solicitação de 

material, fazer ofícios, essas coisas... 
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ELE02: Sobre a minha participação dentro da universidade, esta questão, eu sempre busquei muito ser 

um aluno muito ativo, mesmo que eu não tivesse voto, mas que pelo menos eu ficasse ciente da situação 

por mim mesmo, porque às vezes você fica sabendo por outras pessoas já tem uma releitura com base na 

forma como aquela pessoa percebeu o que foi dito (...) Modificar essa visão em torno da estrutura da 

universidade, da forma como a gente se desenvolve como professor, pesquisador, estudante. 

DLE05: Os investimentos a gente sempre fica atento, porque no laboratório de Molecular, tudo ali é 

caro, então a gente sabe que nem tudo é a UESB que tá pagando, então a gente sabe que nossos 

orientadores sempre estão ali dando mais do que sangue e suor pra manter aquele lugar, então a gente 

meio que sabe o que gente pode fazer ali, a gente sabe que tem que maneirar em algumas coisas, sabe? 

LLE06: Eu descobrir como é que nossa universidade funciona, tive momentos de conversas importantes 

com professores de Conquista, de Itapetinga, daqui de Jequié, e pude perceber também a visão ampla e 

diferente que eles tem, todos inseridos em um mesmo corpo, em um mesmo trabalho, mas com visões 

diferentes e isso de certa forma, constrói a universidade muito melhor. 

 

Nas falas dos licenciandos, é possível perceber que a participação nesses espaços 

proporcionaram enxergar a universidade com outros olhares, não só apenas de 

graduando que só assiste às aulas, mas que participa de algo maior e que têm 

consciência do ambiente onde estão inseridos. Isso nos mostra que a participação do 

licenciando no grupo, desvela as condições alienantes a que os sujeitos estão envolvidos 

no processo e no seu ambiente, se sentindo seres ativos e que a partir daquele 

conhecimento podem transformar a realidade que está inserida, isso, a nosso entender 

está muito relacionado com a próxima categoria, que é a Dimensão Pessoal. 

Na categoria dimensão pessoal reunimos as falas dos licenciandos entrevistados 

que evidencia o quanto a participação nos GP possibilitaram um crescimento pessoal e a 

criação de autonomia, mesmo que inicial, em seu processo de formação.  

 

ELE02: Quando eu entrei no grupo era como se eu estivesse trabalhando como mão-de-obra pra 

pesquisa de não sei quem, e quando eu não me via dentro da pesquisa daquela pessoa, por que não era 

uma coisa minha, só que de uns tempos pra cá eu tenho refletido muito sobre isso, não eu estava lá 

auxiliando a pessoa, mas a minha formação ela se deu também nesse processo, de ajudar a pesquisa do 

próximo, mesmo que eu não tenha desenvolvido a minha, ou que a minha tenha sido moldada em função 

da pesquisa do outro, mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem; 

ILE04: Significa lidar com o novo, lidar com a diferença, com os diferenciais, com ideias novas, 

construir e desconstruir, porque a gente se constrói e se desconstrói muito nesses espaços. Significa levar 

experiências, tanto nossas, porque é uma troca né, é uma relação de troca; 
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DLE05: Eu não me privo só em plantas, eu gosto de dá minha opinião em abelhas, eu gosto de perguntar 

sobre abelhas, então eu acabo sendo, meio que a curiosa, sabe? Sempre me coloco a perguntar sobre as 

outras coisas, eu não gosto de só me privar no que eu estou trabalhando; 

NLE07: Ele me mostrou a diversidade, abriu muito meu olhar, minha visão, a minha criticidade também, 

o grupo transforma. Transforma a gente, transforma nossa visão, transforma nós por dentro, e isso é 

muito importante pra que a gente possa também expandir esse conhecimento, levar esse conhecimento 

além para outras pessoas, para que também a gente, de alguma forma posso estar transformando outras 

vidas; 

CLE08: Eu trabalho até hoje com AB que é minha orientadora, que é uma das primeiras professoras a 

dar aula pra gente. E aí, eu comecei, eu perguntei pra ela com o quê ela trabalhava, aí eu comecei a 

estagiar no laboratório dela no segundo semestre. No segundo semestre eu já comecei a estagiar. (...) 

Então, foi aí que eu pesquisei logo, e aí foi quando eu achei o projeto, e eu nem tinha a intenção de 

chegar e já vou aqui e ficar logo nesse, a minha intenção era passar por vários e descobrir o que eu 

gosto, só que aí eu acabei ficando, porque eu acabei gostando daquilo, gostei de pesquisar e trabalhar 

com aquilo, e tanto que eu fiquei até agora. Mas eu sempre falei isso pra os meus colegas, ‘gente vão pra 

algum projeto’, porque ele te incentiva a pesquisar coisas que você, que se você não estiver nele, você 

não vai pesquisar, então você se sente em um mundo novo. 

 

É possível verificar nas falas dos licenciandos, uma criação de autonomia inicial, 

relacionada muito com as posturas e responsabilidades que eles assumem perante a 

participação deles nos GP e com as interações com os outros membros, porém ainda não 

podemos afirmar que isso tem a ver com uma autonomia duradoura, visto que seria 

necessário um acompanhamento maior desses licenciandos ao longo de sua trajetória 

acadêmica, e que como salienta Adorno (2000), em seu conceito de Apropriação, é 

necessário uma temporalidade associada às ações no processo formativo.  

Ao longo de toda a discussão, verificamos que existiu uma evolução dos 

licenciandos com a sua participação nos GP, e de maneira geral na vida acadêmica, 

profissional e pessoal. À essa evolução, Dutra (2017) atribui quatro estágios, que podem 

ser reconhecidas em algumas falas, que são: estágio leigo (é a fase inicial, quando é 

despertado no licenciando a vontade de participar de algo além das atividades 

curriculares, e iniciar sua vida acadêmica com a pesquisa); estágio trabalhador 

intelectual (momento em que são necessários adquirir os conhecimentos técnicos para 

desenvolver as pesquisas), pesquisador (quando o aluno começa a desenvolver as 

pesquisas, a se apropriar do referencial teórico de base, a se envolver na pesquisa de 

maneira enfática e autônoma) e, o licenciando se torna autor (quando a partir de suas 
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atividades de pesquisas começam a dar resultados, e ele sente a necessidade prática de 

divulgar, de externar para comunidade científica). Com isso, os alunos passam por esse 

processo de desenvolvimento acadêmico e científico, mas também pessoal, da 

autonomia de sua formação. É importante que para essas transformações ocorrerem é 

necessário que haja uma periodicidade e que exista diversas experiências que coadunem 

com a prática em sala de aula. 

O impacto da participação de acadêmicos em projetos de pesquisa visualiza-

se no fortalecimento de sua identidade profissional, na conquista da 

autonomia em suas ações com consequente qualificação de seu processo de 

trabalho, e na formação crítica e comprometida do futuro profissional 

(KRAHL et. al., 2009, p. 147). 

 

O que podemos dizer, nesse momento, é que existiu uma motivação extrínseca 

que levou a uma motivação intrínseca que fizeram/faz com que esses alunos 

permaneçam, que está relacionada à sua vontade de ampliar o seu processo formativo, 

com aquisição de conhecimento (MONTE, 2017). Aqui, como ao longo da discussão 

das outras categorias, fica claro que a pesquisa e a participação ativa nos grupos de 

pesquisas oportunizam ao licenciando se perceber como sujeito ativo e com potencial 

para realizá-la, contribuindo para a sua formação como sujeito, como pessoa, como 

acadêmico, como futuro profissional que constrói conhecimento e que dele se alimenta; 

além do que as interações construídas e fortalecidas dentro do grupo, entre bolsistas, 

participantes, professores, orientadores promovem um ensino-aprendizagem muito mais 

significativo que se concretiza, com certeza em outros espaços, não só em sala de aula, 

seja ela da educação básica e/ou superior. 

Assim, de acordo com alguns relatos, a pesquisa e a participação no grupo de 

pesquisa, proporcionou o fortalecimento de sua identidade profissional, conquista de 

autonomia em suas ações, o que para um licenciando se configura em qualidades 

essenciais para assumir e se engajar numa profissão tão complexa como a de professor, 

podendo assim chegar a construir uma formação e prática crítica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Desde o meu processo formativo na graduação eu percebi os limites e as 

potencialidades dos grupos de pesquisa para a formação inicial de professores, com foco 

especial para a formação de professores de Ciências e Biologia (SOUZA, 2015), visto 

que está diretamente relacionada com a minha prática profissional. Neste trabalho, os 

objetivos se ampliaram e as análises dos resultados nos permitiram ter uma perspectiva 

nova de como os espaços extracurriculares possibilitam uma formação docente, mais 

próxima da perspectiva crítica, em que os licenciandos estão inseridos na pesquisa, 

possibilitando uma formação mais autônoma e consciente das questões pragmáticas em 

que sua formação está alicerçada. 

 Assim, tendo sido estabelecidos novos objetivos para essa pesquisa de mestrado, 

podemos ao longo de todo o processo de desenvolvimento e discussão, trazer elementos 

que respondem aos objetivos propostos, de maneira diluída e enfática ao longos dos 

capítulos. 

 No capítulo 1, nosso intuito foi apresentar e discutir como se deu a evolução dos 

grupos de pesquisas no Brasil, em que contextos eles foram moldando as suas 

atividades dentro de um conceito de universidade como organização social (CHAUÍ, 

2003), que é heterônoma, regida pela lógica de mercado vigente, a do neoliberalismo, 

em que a produtividade acadêmica é mais valorizada que a formação social. Fizemos 

um levantamento de trabalhos que discutem os grupos de pesquisa e como eles auxiliam 

na formação inicial e continuada, com destaque para aqueles trabalhos que discutem a 

formação dos licenciandos. Percebemos nesse levantamento que há poucos trabalhos 

que abordam a questão da formação inicial de professores, principalmente da área de 

Ciências e Biologia, o que torna este trabalho um pontapé inicial para ampliar as 

discussões acerca do tema, em diversos contextos e realidades acadêmicas. 

 No capítulo 2, apresentamos o nosso Referencial Teórico de Grupos, numa 

perspectiva da Psicologia Social, em que juntamente com Pichón-Riviere discutimos as 

interações entre os membros que ocorrem dentro dos grupos, e como essa relação 

dialética dos diversos grupos sociais a que um participante teve acesso durante a sua 

vida, possibilita a sua formação e dos outros membros em um grupo social, e no nosso 

caso de análise, dentro de um grupo de pesquisa. Posteriormente, apresentamos as 

concepções de formação docente e a que nos pautamos que é a da Racionalidade 

Crítica. 
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 No capítulo 3 foram apresentados os instrumentos de coleta e análise de dados, 

assim como todo o percurso metodológico. A análise ganhou forma desde o momento 

que começamos as leituras das respostas dos licenciandos e da transcrição das 

entrevistas, no qual era possível perceber uma relação indissociável entre todas as 

questões que foram discutidas ao longo do trabalho. 

No capítulo 4, apresentamos em quatro eixos de discussão as condições de 

escolha dos licenciandos pelo curso de licenciatura em ciências biológicas, o perfil dos 

licenciandos, as suas expectativas em relação ao curso e ao futuro após a formatura e 

quais as atividades extracurriculares que eles participam e aos que não participam quais 

os fatores de sua não participação.  A análise do questionário-diagnóstico que aplicamos 

a mais de 50% dos estudantes do diurno e noturno a partir do terceiro semestre nos 

possibilitou a identificação de algumas categorias de discussão, que estão intimamente 

ligadas às categorias estabelecidas para análise da participação dos licenciandos nos 

grupos de pesquisa.  

Foi possível verificar que existem muitos estudantes que não participam de 

nenhuma atividade extracurricular e/ou tem oportunidades em apenas algumas 

atividades pontuais, como eventos científicos em datas específicas do ano, devido a 

trabalharem e estudarem, a residirem em outras cidades, a grade curricular apertada do 

curso e, em menor proporção, por falta de interesse dos próprios alunos. Para tanto, 

acreditamos que em primeiro momento, é necessário que a universidade enquanto 

instituição que possui em sua gênese a pesquisa, ensino e extensão reconheça e valorize 

esses espaços como um espaço de formação, principalmente, os grupos de pesquisa.  

Assim, é necessário que haja um esforço coletivo entre departamentos, 

colegiados e professores discutirem a adequação/flexibilização da grade curricular para 

que seja possibilitados aos licenciandos, bem como a divulgação e disseminação dessas 

atividades, principalmente, os do turno noturno, participarem dessas atividades 

extracurriculares, visto que elas são espaços de integração de conhecimento e saberes, e 

os estudantes que não tiveram contato com esses espaços durante o período de formação 

dele na graduação, ele vai ter que construir sozinho depois. Existe a possibilidade de 

uma formação continuada por meio de especializações, mestrado, doutorados e pode 

desenvolver essas aprendizagens posteriormente. Porém, aquele licenciando que vai 

direto para uma sala de aula, vai precisar construir essas aprendizagens sozinho, às 

vezes com sequelas difíceis de serem corrigidas. 
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Assim, como alternativa proposta pelos próprios licenciandos, e reforçada por 

nós, é necessário que a universidade possibilitasse que esses alunos que não podem 

participar tenham também a experiência de fazerem parte de atividades que venham a 

complementar o que já é trabalhado e discutido dentro do currículo do curso. Como 

exemplo, seria interessante que as disciplinas tomassem uma perspectiva diferente, de 

pesquisa e formação, transformando as aulas em ambientes de discussão coletiva e 

reconstrução contínua da aprendizagem, em um movimento dialético dentro de 

pequenos grupos de discussão e, não apenas de cumprimento de carga horária e de 

conteúdos (DEMO, 2003). Em sua tese, Soares (2012) defende, por exemplo, que os 

estágios supervisionados sem tornem espaço de discussão e reconstrução contínua de 

aprendizagem em um movimento dialético dentro de pequenos grupos de discussão no 

próprio espaço da disciplina destinados aos estágios obrigatórios.  
 No capítulo 5, analisamos quais são e como são organizados os grupos de 

pesquisas existentes na UESB no campus de Jequié, quem são os professores-líderes e 

os membros dos grupos, no intuito de entender com são as relações interpessoais que 

ocorrem e como elas possibilitam a formação do licenciando de Ciências Biológicas, 

nas dimensões profissionais, acadêmicas e pessoais, no qual a formação por meio dos 

grupos de pesquisa permite uma ampliação de sua criticidade, criatividade e autonomia, 

o contato mais cedo com a pesquisa e o desenvolvimento do pesquisador.  

Gostaríamos de salientar que entender os grupos de pesquisas como unidades 

funcionais e do seu potencial formativo é imprescindível para promover a aprendizagem 

entre os participantes, bem como os hábitos, formas de agir e de realizar pesquisas e no 

desenvolvimento do conhecimento (ONO, 2012). Para tanto, buscamos considerações a 

partir das falas dos professores-líderes e dos licenciandos que nos concederam 

entrevistas, de como são as reuniões, as relações entre os membros, quais as atividades 

que o grupo desenvolve, visto que a dinâmica do GP e as relações interpessoais, estão 

diretamente relacionadas as atividades desenvolvidas pelos membros e ao tipo de 

formação que eles almejam. 

 A partir das respostas dos licenciandos e dos trabalhos analisados por nós, que 

tratam da temática da formação por meio dos GP, evidenciamos que os grupos de 

pesquisas como espaços extracurriculares de formação possibilitam discussões e 

construções de conhecimento, através das interações entre os orientadores e com outros 

membros, permitindo o desenvolvimento de conceitos construídos e reconstruídos, 

discutidos de forma coletiva, que ficarão eternizados na formação e na prática 
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profissional docente. Além da construção de uma visão da universidade, acadêmica e 

social, com todas as suas possibilidades e dificuldades enfrentadas, entendendo que esse 

espaço formativo é pensado através das construções que nós fazemos dela, que ela estar 

a serviço da comunidade acadêmica e local, de maneira que ambas cresçam, uma 

apoiada na outra.  

 Nossa pesquisa, de maneira geral, buscou apresentar os espaços extracurriculares 

de formação, as contribuições dessas atividades extracurriculares, com enfoque para os 

grupos de pesquisas, seja nas áreas específicas, ou em áreas pedagógicas, nos cursos de 

formação de professores, em que muitas vezes são supervalorizadas as disciplinas 

curriculares e, negligenciados esses espaços extracurriculares que tem uma importância 

muito grande, às vezes até decisiva para as opções desse futuro professor, como foi 

possível verificar nas falas de alunos que entraram no curso sem nenhuma perspectiva 

de atuarem como professores, e após a participação nessas atividades, se reconheceram 

no processo formativo e criaram uma identidade com a profissão docente. 

 Porém, é necessário reconhecermos que o simples fato dos licenciandos 

participarem de atividades extracurriculares e, mais especificamente de grupos de 

pesquisa, não é garantia para o desenvolvimento de uma formação docente crítica e do 

desenvolvimento de um profissional consciente das questões políticas, sociais, 

ideológicas que permeiam a prática profissional docente, são necessários uma 

periodicidade nas discussões e a oportunidade desses licenciandos atuarem como 

professores. Além, da continuação dos seus estudos por meio dos cursos de mestrado e 

doutorado. Conforme salientado por Souza (2008) e Monte (2017), a oportunidade do 

aluno de graduação participar de atividades que possibilitam o desenvolvimento de 

conhecimentos que perpassam aqueles adquiridos em sala de aula, permite uma 

ampliação de sua criticidade, criatividade e autonomia, permitindo uma formação 

diferenciada em relação à uma grande parcela de estudantes que não têm a oportunidade 

de participar. 

 A presente dissertação não esgota e não pretendeu esgotar as investigações 

acerca dos grupos de pesquisas e/ou atividades extracurriculares, pelo contrário, os 

nossos resultados indicam a possibilidade de outras pesquisas na área e um maior 

aprofundamento dos resultados, como, por exemplo: analisar a concepção de educação 

dos professores-líderes e como isso pode influenciar na formação docente dos 

licenciandos; mapear as linhas de pesquisas, temáticas e concepção de pesquisa dos 

grupos de pesquisas em Ciências Biológicas das universidades da Bahia; analisar o 
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processo de ensino-aprendizagem de licenciados que estão atuando na educação básica 

que participaram de grupos de pesquisas; verificar as produções acadêmicas dos 

licenciandos que participam/participaram de grupos de pesquisa e como elas estão 

relacionadas a área educacional, dentre tantas outras. 

 Apesar de nossa pesquisa ter tido como foco os grupos de pesquisa e/ou 

atividades extracurriculares visando analisar as implicações da participação de 

licenciandos em Ciências Biológicas nos grupos de pesquisas para sua formação 

acadêmica, profissional e pessoal, os resultados dessa pesquisa discute questões 

pertinentes que são relevantes para todos os cursos de licenciatura e de graduação, 

respeitando as especifidades de cada área.  
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APÊNDICE A 

Quadro 6: Trabalhos selecionados para análise, mas não disponíveis para 

downloads na Base de Dados de Teses e Dissertações da Capes e na página dos 

programas em que foram defendidos. 

TITULO AUTOR ANO INSTITUIÇÃO 

Contribuição para o estudo da 

comunidade científica da Saúde 

Coletiva: os grupos de pesquisa 

ALMEIDA, L. 

E. D. F. 

2011 Universidade 

Estadual de 

Campinas 

Percepções sobre ensino-serviço de 

integrantes de grupos de pesquisa e 

Profissionais de Saúde Pública 

SILVA, F. D. 2014 Fundação Vale do 

Taquari de Educação 

e Desenvolvimento 

Social – FUVATES 

Rede de colaboração científica do 

grupo de pesquisa BD&RI do 

ICOM/UFAM: a configuração do 

seu ecossistema comunicacional 

SENA, V. C. 2014 Universidade Federal 

do Amazonas 

Estudo das contribuições das 

políticas de Ciência, tecnologia e 

Inovação para os grupos de pesquisa 

em Biotecnologia do Brasil 

GARCIA, G. G. 2016 Universidade Federal 

de São Carlos 

Sobre Grupo de Pesquisa na 

Educação Superior das 

universidades públicas do Brasil: 

Similitudes, tendências e ausências 

na produção do conhecimento 

IGNA, F. R. D. 2017 Universidade do 

Oeste da Santa 

Catarina 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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APÊNDICE B 

ROTEIRO DE ENTREVISTA LICENCIANDOS 

 

1- Conte-nos um pouco sobre sua trajetória acadêmica até o momento. 

2- Quais temas são discutidos em seu grupo de pesquisa? 

3- Você enxerga ligação da pesquisa que você desenvolve com a Licenciatura?  

4- Quais as suas perspectivas com a sua participação no grupo de pesquisa?  

5- A sua participação no grupo de pesquisa, auxilia ou atrapalha seu 

desenvolvimento acadêmico? 

6- Para você o que significar participar?  

7- O que seu grupo de pesquisa propiciou de experiências novas para você?  

8- As discussões ocorridas no seu grupo de pesquisa, o levam a pensar na sua 

prática como futuro professor?  

9- Você acredita que, sua prática como futuro professor, se tornará melhor, devido 

a sua participação em um grupo de pesquisa?  

10- Quais as suas perspectivas em relação ao curso e ao futuro? 
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APÊNDICE C 

QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO – LICENCIANDOS 

 

1- Caracterização do Licenciando (sua identificação permanecerá anônima, 

servindo apenas para controle interno dos pesquisadores). 

Nome: _____________________________________________________________ 

Idade: ___________ Semestre: ______________  Turno: ____________________ 

2- A Licenciatura em Ciências Biológicas 

- Por que você optou pelo curso de Ciências Biológicas? 

- Por que você optou pela Licenciatura em Ciências Biológicas? 

- Como você se enxerga daqui a cinco anos? 

3- Atividades extracurriculares dentro da Universidade 

- Você sabia/já ouviu falar que os licenciandos podem participar de projetos de 

extensão, grupos de pesquisas e/ou outras atividades extracurriculares dentro da 

universidade? Você já participou de algum? Nos fale um pouco. 

- Você já participou e/ou participa de algum grupo de pesquisa? Qual/quais? Por que 

você optou em participar desse (s) grupo (s)? 

- Se você nunca participou de um grupo de pesquisa ou de outra atividade 

extracurricular, qual/quais os motivos que te levaram a não participar? 

- Você já desistiu de participar de algum projeto e/ou grupo de pesquisa? Qual/quais os 

fatores que te levaram a essa desistência? 

- Você acredita que a participação em grupos de pesquisa auxilia na sua formação 

acadêmica? Poderia nos fornecer alguns exemplos? E, na sua formação enquanto 

licenciando e futuro professor? 

- Você gostaria de acrescentar alguma coisa a respeito das atividades extracurriculares 

e/ou dos grupos de pesquisa? 

- Se você participa e/ou participou de um grupo de pesquisa, você aceitaria dar uma 

entrevista para nós? Poderia nos deixar seu contato de Whatsapp e/ou e-mail? 

Obrigada pela sua participação e contribuição em nossa pesquisa. Sucesso!! 

 

 



 168 

APÊNDICE D 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PROFESSORES-LÍDERES 

 

1- Conte-me um pouco do seu grupo. 

2- Quais as linhas de pesquisa desenvolvidas e o que te levou a conceber ele nessa 

perspectiva? 

3- Como é organizado o seu grupo de pesquisa? Ocorrem reuniões regulares? 

4- Quais os critérios de admissão de membros no grupo de pesquisa?  

5- Para o senhor (a), o que significa participar? 

6- Há/houve procura de licenciandos para participar do seu grupo?   

7- Quais as linhas de pesquisa desenvolvidas por eles? Em algum momento, a 

pesquisa desenvolvida por eles no seu grupo coincide com a formação para a 

docência? 

8- Em sua opinião, pesquisas em áreas específicas da Biologia aproximam ou 

afastam o licenciando da sala de aula? 

9-  Em sua opinião qual o papel dos grupos de pesquisa para a formação do 

licenciando? 

10-  Quais contribuições o senhor supõe que a participação em seu grupo poderia 

oferecer para a formação de futuros professores de biologia?  
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ANEXO A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - LICENCIANDOS 

Resolução nº 466, de 12 de Dezembro de 2012, sendo o Conselho Nacional de Saúde. 

 

Título do Projeto: Implicações da Participação de Licenciando em Ciências Biológicas 

em Grupos de Pesquisa para a formação Acadêmica, Profissional e Pessoal.  

 

Pesquisadoras Responsáveis: Aiala Silva Souza e Daisi Teresinha Chapani.  

 

Prezado (a), meu nome é Aiala Silva Souza e sou pós-graduanda do Programa de Pós-

Graduação em Educação Científica e Formação de Professores, do Departamento de 

Ciências Biológicas na UESB (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia), e estou 

realizando uma pesquisa para minha dissertação, intitulada “Implicações da 

Participação de Licenciando em Ciências Biológicas em Grupos de Pesquisa para 

sua formação Acadêmica, Profissional e Pessoal”. Os objetivos de minha pesquisa 

visam: Levantar informações sobre os grupos de pesquisas existentes na UESB (campus 

de Jequié), ligados ao Departamento de Ciências Biológicas e seu campo de atuação e 

analisar o seu papel na formação acadêmica, profissional e pessoal do futuro licenciado 

em Ciências Biológicas; e, Verificar quantos licenciandos não participa de grupos de 

pesquisas, e quais os fatores da sua não participação. Os instrumentos de coleta, se dará 

por meio de questionário diagnóstico e, logo após, realizar entrevista semi-estruturada 

com esses alunos, buscando considerações sobre a sua participação no grupo para sua 

formação Acadêmica, Profissional e Pessoal. Assim como, entrevistas com os 

professores-líderes dos Grupos de Pesquisas, cadastrados no Diretório Geral dos Grupos 

de Pesquisa no CNPQ, buscando a sua concepção de grupos. Convido o (a) senhor (a) a 

participar dessa pesquisa, pois a mesma, poderá contribuir para a investigação do papel 

formativo dos grupos de pesquisas, e como esses conhecimentos adquiridos nos grupos 

de pesquisa, podem auxiliar na sua futura prática como profissional e formação 

acadêmica. Sua participação é voluntária e consistirá em uma entrevista semi-

estruturada, após responder esse termo, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. E 

se o senhor (a) aceitar participar desta pesquisa, assinará duas vias desse documento, 

uma ficando com o senhor (a), e a outra com Aiala Silva Souza. Se alguma pergunta da 

entrevista lhe causar incômodo ou desconforto, o (a) senhor (a) poderá de deixar de 

responder ao mesmo. A sua participação não será identificada, sendo o (a) senhor (a) 

tido como anônimo e poderá retirar seu consentimento em qualquer momento da 

pesquisa, sem sofrer nenhum prejuízo. Esta pesquisa também não traz gastos financeiros 

para o (a) senhor (a), nem qualquer forma de ressarcimento ou indenização financeira 

por sua participação. Além disso, sua participação não é obrigatória e, caso não deseje 

participar da mesma, sua vontade será respeitada. Os resultados desta pesquisa, servirá 

para compor a minha dissertação de mestrado, e posteriormente pode ser utilizada para 
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apresentações em Eventos Científicos, bem como publicação em Revistas Científicas da 

Área, de tal forma que nem o (a) senhor (a), nem outro participante terá sua participação 

identificada.  

A qualquer momento, o (a) senhor (a) poderá solicitar esclarecimentos sobre esta 

pesquisa, através dos e-mails das pesquisadoras responsáveis: Aiala Silva Souza 

(aialassouza@hotmail.com), telefone (73) 99183-2838, estudante de Mestrado do PPG-

ECFP/UESB e Daisi Teresinha Chapani (dt.chapani@gmail.com), telefone (73) 99116-

0540, professora do Departamento de Ciências Biológicas/UESB, localizada no 

endereço Avenida José Moreira Sobrinho S/N – Jequiezinho (Jequié-Bahia), CEP: 

45200-00. 

Eu, ___________________________________________________, aceito livremente 

participar do estudo intitulado “IMPLICAÇÕES DA PARTICIPAÇÃO DE 

LICENCIANDOS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS EM GRUPOS DE PESQUISAS 

PARA A FORMAÇÃO ACADÊMICA, PROFISSIONAL E PESSOAL” 

desenvolvido pela aluna de pós graduação stricto sensu Aiala Silva Souza, sob a 

responsabilidade da Professora Drª Daisi Terezinha Chapani, da Universidade 

estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). 

Nome da Participante ___________________________________________ 

 

Nome da pessoa ou responsável legal _______________________________ 

 

 

COMPROMISSO DO PESQUISADOR 

 

 

Eu discuti as questões acima apresentadas com cada participante do estudo. É 

minha opinião que cada indivíduo entenda os riscos, benefícios e obrigações 

relacionadas a esta pesquisa. 

 

Jequié/ Bahia, Data: ____de _________________ de 2017.      

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

Polegar direito 

mailto:aialassouza@hotmail.com
mailto:dt.chapani@gmail.com
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ANEXO B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – PROFESSORES-

LÍDERES 

Resolução nº 466, de 12 de Dezembro de 2012, sendo o Conselho Nacional de Saúde. 

 

Título do Projeto: Implicações da Participação de Licenciando em Ciências Biológicas 

em Grupos de Pesquisa para a formação Acadêmica, Profissional e Pessoal.  

 

Pesquisadoras Responsáveis: Aiala Silva Souza e Daisi Teresinha Chapani. 

 

Prezado (a), meu nome é Aiala Silva Souza e sou pós-graduanda do Programa de Pós-

Graduação em Educação Científica e Formação de Professores, do Departamento de 

Ciências Biológicas na UESB (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia), e estou 

realizando uma pesquisa para minha dissertação, intitulada “Implicações da 

Participação de Licenciando em Ciências Biológicas em Grupos de Pesquisa para 

sua formação Acadêmica, Profissional e Pessoal”. Os objetivos de minha pesquisa 

visam: Levantar informações sobre os grupos de pesquisas existentes na UESB (campus 

de Jequié), ligados ao Departamento de Ciências Biológicas e seu campo de atuação e 

analisar o seu papel na formação acadêmica, profissional e pessoal do futuro licenciado 

em Ciências Biológicas; e, Verificar quantos licenciandos não participa de grupos de 

pesquisas, e quais os fatores da sua não participação. Os instrumentos de coleta, se dará 

por meio de questionário diagnóstico e, logo após, realizar entrevista semi-estruturada 

com esses alunos, buscando considerações sobre a sua participação no grupo para sua 

formação Acadêmica, Profissional e Pessoal. Assim como, entrevistas com os 

professores-líderes dos Grupos de Pesquisas, cadastrados no Diretório Geral dos Grupos 

de Pesquisa no CNPQ, buscando a sua concepção de grupos. Convido o (a) senhor (a) a 

participar dessa pesquisa, pois a mesma, poderá contribuir para a investigação do papel 

formativo dos grupos de pesquisas, e como esses conhecimentos adquiridos nos grupos 

de pesquisa, podem auxiliar na futura prática do licenciando como profissional e na 

formação acadêmica. Sua participação é voluntária e consistirá em uma entrevista semi-

estruturada, após responder esse termo, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. E 

se o senhor (a) aceitar participar desta pesquisa, assinará duas vias desse documento, 

uma ficando com o senhor (a), e a outra com Aiala Silva Souza. Se alguma pergunta da 

entrevista lhe causar incômodo ou desconforto, o (a) senhor (a) poderá de deixar de 

responder ao mesmo. A sua participação não será identificada, sendo o (a) senhor (a) 

tido como anônimo e poderá retirar seu consentimento em qualquer momento da 

pesquisa, sem sofrer nenhum prejuízo. Esta pesquisa também não traz gastos financeiros 

para o (a) senhor (a), nem qualquer forma de ressarcimento ou indenização financeira 

por sua participação. Além disso, sua participação não é obrigatória e, caso não deseje 

participar da mesma, sua vontade será respeitada. Os resultados desta pesquisa, servirá 
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para compor a minha dissertação de mestrado, e posteriormente pode ser utilizada para 

apresentações em Eventos Científicos, bem como publicação em Revistas Científicas da 

Área, de tal forma que nem o (a) senhor (a), nem outro participante terá sua participação 

identificada.  

A qualquer momento, o (a) senhor (a) poderá solicitar esclarecimentos sobre esta 

pesquisa, através dos e-mails ou telefone das pesquisadoras responsáveis: Aiala Silva 

Souza (aialassouza@hotmail.com), telefone (73) 99183-2838, estudante de Mestrado do 

PPG-ECFP/UESB e Daisi Teresinha Chapani (dt.chapani@gmail.com), telefone (73) 

99116-0540, professora do Departamento de Ciências Biológicas/UESB, localizada no 

endereço Avenida José Moreira Sobrinho S/N – Jequiezinho (Jequié-Bahia), CEP: 

45200-00. 

Eu, ___________________________________________________, aceito livremente 

participar do estudo intitulado “IMPLICAÇÕES DA PARTICIPAÇÃO DE 

LICENCIANDOS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS EM GRUPOS DE PESQUISAS 

PARA A FORMAÇÃO ACADÊMICA, PROFISSIONAL E PESSOAL” 

desenvolvido pela aluna de pós graduação stricto sensu Aiala Silva Souza, sob a 

responsabilidade da Professora Drª Daisi Terezinha Chapani, da Universidade 

estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). 

Nome da Participante ___________________________________________ 

 

Nome da pessoa ou responsável legal _______________________________ 

 

COMPROMISSO DO PESQUISADOR 

 

Eu discuti as questões acima apresentadas com cada participante do estudo. É 

minha opinião que cada indivíduo entenda os riscos, benefícios e obrigações 

relacionadas a esta pesquisa. 

 

Jequié/ Bahia, Data: ____de _________________ de 2017.      

 

____________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

 

 

Polegar direito 

mailto:aialassouza@hotmail.com
mailto:dt.chapani@gmail.com
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ANEXO C 

Fluxograma do curso de Ciências Biológicas (Licenciatura – Diurno) 
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ANEXO D 

Fluxograma do curso de Ciências Biológicas (Licenciatura – Noturno) 

 


