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RESUMO 

 

O presente trabalho se insere nas discussões sobre currículo e teve como foco de interesse a 

aula na perspectiva docente. A motivação em desenvolver esta pesquisa parte da questão 

central: “Que sentidos os professores de Biologia do Ensino Médio atribuem à aula?”. Para 

traçar um caminho investigativo, partimos dos objetivos, os quais consistem em compreender 

os sentidos que os professores de Biologia do Ensino Médio atribuem à aula, identificar os 

elementos mobilizados pelos professores em suas narrativas e analisar o que os docentes 

consideram relevante no planejamento e na realização da aula. É uma investigação de 

natureza qualitativa, que utilizou os dispositivos experiência, mundo da vida e estoque de 

conhecimento da fenomenologia sociológica em Alfred Schutz (2012) como aportes 

metodológicos. O campo de estudo foram escolas da rede municipal de Vitória da Conquista, 

Bahia, sendo os sujeitos cinco professores que lecionam Biologia no Ensino Médio. 

Utilizamos como produção dos dados a entrevista semiestruturada, a qual foi analisada por 

meio da técnica de Análise de Conteúdo Temática. Os resultados mostram um sentido de 

currículo restrito à prescrição de conteúdos a serem seguidos, embora  revelam também 

sentido valorativo como um direcionador do trabalho docente. Também apontam 

transgressões ao currículo prescrito, em decorrência dos sentidos de aula que os docentes 

apresentam e do entendimento do seu papel de professor, evidenciando “táticas” e “modos de 

fazer” criativos e astuciosos dos professores para conseguir o envolvimento dos alunos na 

aula e lidar com as desafiadoras situações do ensino. Podemos considerar, portanto, que a aula 

só faz e tem sentido para o professor quando afeta o aluno, atendendo às suas necessidades 

mais urgentes e garantindo a participação, o envolvimento e a aprendizagem dele. Quanto ao 

que os professores consideram relevante e prioritário na aula, os resultados apontam para a 

significação dos conteúdos para o aluno vinculada à sua realidade, à boa relação professor-

aluno e à gestão da classe. No que se refere ao planejamento, os resultados mostram que todos 

os professores entrevistados o consideram como um instrumento necessário e indispensável 

para organizar o currículo no tempo e espaço da aula, atribuindo direcionamento e segurança 

ao trabalho docente. Entendemos que a abordagem fenomenológica contribuiu para uma 

melhor compreensão de como a situação biográfica do indivíduo no mundo da vida, a reflexão 

das suas experiências que compõem o seu estoque de conhecimento, faz com que cada 

professor construa um jeito próprio de desenvolver a sua prática, ainda que considerando o 

fato de aula ter sido tipificada historicamente como ambiente de aprendizagem. 

 

 

Palavras-chave: Currículo. Aula.  Sentidos. Conhecimento escolar. Narrativas de professores 

 

 



  

 

ALVES, Cleide Teixeira. Class Senses In The Biology Teacher's Narratives. 2018. 132 f. 

Dissertação (Mestrado em Educação). Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGEd. 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Vitória da Conquista, 2018. 

 

ABSTRACT 

 

The present work is inserted in the discussions about curriculum and had as focus of interest 

the class in the educational perspective. The motivation to produce this research comes from 

the central question "What senses do high school biology teachers attribute to class?” 

Following the investigative way, we start from the objectives which consist in understanding 

the senses that the teachers of Biology of the high school attribute to the class, to identify the 

elements of the class mobilized by the teachers in their narratives and to analyze what they 

consider relevant in the planning and the realization of the class. It is a qualitative research 

that used the experience and knowledge of sociological phenomenology in Alfred Schutz 

(2012) as methodological contributions. The study was carried out at a school in the city of 

Vitória da Conquista, Bahia, where five teachers taught Biology in high school. We used as 

data production the semi-structured interview, which was analyzed using the Thematic 

Content Analysis technique. The results show a sense of curriculum restricted to the 

prescription of contents to be followed, although they also reveal a sense of value as a guiding 

teacher work. They also demonstrate transgressions to the prescribed curriculum, as a result of 

the classroom senses that teachers present and the understanding of their role as teacher and 

highlighting "tactics" and "ways of doing" creative of teachers to get the students to develop 

in class and face the challenging teaching situations. We can therefore consider that the class 

only makes sense to the teacher when it affects the student, attending to his most urgent needs 

and ensuring his participation, involvement and learning. In relation to what teachers consider 

relevant and priority in the classroom the results point to the meaning of the contents for the 

student linked to their reality, good teacher-student relationship and class management. 

Assigning direction and safety to teaching work. We understand that the phenomenological 

approach contributed to a better understanding of how the biographical situation of the 

individual in the world of life, the reflection of their experiences that are in their stock of 

knowledge makes each teacher have a way of developing their own practice, although 

considering the fact that class has historically been typified as a learning environment. 
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INTRODUÇÃO 

 

A docência é uma questão que me
1
 remete a constantes inquietações e reflexões, 

pois é a minha profissão há mais de vinte anos. Sou professora de Biologia do Ensino Médio 

em escola púbica e tenho uma longa jornada de vivências com adolescentes numa relação que, 

para mim, continua muito positiva e prazerosa. Porém, a consciência de que não estou sozinha 

na docência e de que práticas isoladas não qualificam o acesso escolar da juventude me 

impulsionou a refletir sobre a aula.  

Nos espaços onde atuei como docente, muitos professores realizavam trabalhos 

com excelência, tanto do ponto de vista dos alunos como do que preconiza a Ciência da 

Educação e, outros tantos,  não conseguiam nenhuma relação de empatia, tampouco bons 

resultados no que diz respeito à aprendizagem. Situações de deboche e descaso com a aula, 

tanto por parte de alunos como de certos professores, permeavam as escolas da minha região. 

Por vezes, questionava-me sobre a minha prática no sentido de ser ela adequada aos 

condicionantes presentes no contexto do ensino, inqueria sobre a situação de colegas que não 

tinham suas aulas como as preferidas entre os alunos e se a formação didático-pedagógica 

realmente dava suporte para uma aula de qualidade. Também muito significaram as angústias, 

frustrações e expectativas dos adolescentes em relação à escola afloradas nos desabafos 

durante os intervalos.  Do mesmo modo, na sala dos professores, não era incomum presenciar 

situações de descompromisso, má vontade em ministrar aulas ou mesmo descaso absoluto 

com a docência. 

Desse modo, essas situações e tantas outras extremamente positivas quanto 

desoladoras que atravessaram meus logos anos de docência me inquietaram a ponto de me 

fazer pensar sobre a aula como possibilidade de objeto de estudo. Nesse sentido, Demo (2005) 

destaca que pensar sobre a aula é convidar a pensar a vida que existe atrás de tudo o que faz 

com que ela aconteça, inclusive os limites e as potencialidades que esse fazer e viver a aula 

envolve. Assim, entendendo esse desafio, decidi investigar a aula na perspectiva do professor, 

de como ele percebe essa prática que caracteriza o seu oficio diário, na tentativa de entender o 

seu fazer pedagógico. 

Muitos autores que discutem essa temática apresentam a ideia de aula atrelada ao 

binômio espaço e tempo. Silva (2008), por exemplo, chama a atenção para esses dois termos 

                                                           
1
 O uso da primeira pessoa do singular, nesse momento do texto, foi devido à necessidade de expor a relação e 

aproximação entre a pesquisadora e o objeto de pesquisa, bem como os reais motivos das suas escolhas neste 

trabalho. 
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atribuídos a aula. Para a autora, espaço não se refere a um lugar específico, uma vez que a 

aula pode ser realizada em locais não convencionais, e tampouco a noção de tempo estanque, 

que funciona como instrumento de controle e exclusão do trabalho docente, numa visão 

positivista. Na perspectiva da aula, o tempo é circular e recuperável e expressa possibilidades 

numa dimensão dialética. Assim, a aula é concebida “[...] como espaço e tempo de ensinar, 

aprender e transformar, ou seja, como campo de possibilidades” (SILVA, 2008, p 37). 

Nesse sentido, Masetto (2001) também emprega os termos espaço e tempo para 

designar a aula como local e período em que sujeitos do processo de aprendizagem encontram 

para realizar ações conjuntas. Do mesmo modo, Pimenta e Anastasiou (2002, p. 207) tomam a 

aula como um lugar de formação, do exercício e da investigação pedagógica feita em 

conjunto, ao ressaltarem que “[...] a aula é um momento e um espaço privilegiado de encontro 

e de ações [...]; nem dada, nem assistida, mas construída, [...] feita pela ação conjunta de 

professores e alunos”. Ainda nessa mesma lógica de tempo e espaço qualitativos, Veiga, 

Resende e Fonseca (2000, p. 175) afirmam que a aula “é a concretude do trabalho docente 

propriamente dito, que ocorre com a relação dialógica entre professor e alunos. Ela é o locus 

produtivo da aprendizagem que é, também, produção por excelência”.  

Outros autores ao se referirem ao termo aula evidenciam seu aspecto 

organizacional para atender ao processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, Luaiza 

(2008, p. 10) salienta que, para que uma operação docente “[...] se constitua em aula, deve 

conter na sua base os quatro componentes didáticos que a identificam como tal: objetivo, 

conteúdo, tática e controle”. Lembra ainda que o propósito da aula se dá quando articulada em 

“sistemas de aulas” ou sistema de operações didáticas.  Libâneo (2008) se refere a aula como 

uma situação didática específica, na qual se colocam objetivos, conhecimentos, problemas e 

desafios com fins instrutivos e formativos, além de considerá-la também como espaço de 

interação e troca mútua entre professores e alunos. Nesse sentido, o termo em questão é 

entendido como uma forma organizacional do processo de ensino e aprendizagem e que 

apresenta um conjunto de meios pelos quais o professor dirige e estimula este processo.   

Numa perspectiva de ação integrada entre gerenciamentos de espaço e tempo, 

Gautihier et al. (2013, p. 179) concebem a aula como um ato pedagógico que precisa dar 

conta das funções de ensino. Para estes autores, na aula, o professor exerce as tarefas de 

educar e instruir um grupo de alunos mediante o comprimento das duas grandes dimensões do 

ensino: a gestão da classe e a gestão dos aprendizados. Na gestão da classe, a ação do 

professor deverá garantir um ambiente organizado e estruturado de forma que os alunos 

possam ficar mental e afetivamente receptivos. Envolvem-se aqui aspectos interacionais, 
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organizacionais e sociais da gestão da convivência em sala de aula. A gestão do aprendizado 

envolve o conjunto de trabalhos e tarefas escolares referentes ao ensino dos conteúdos, do 

programa, certificando-se de que os diversos elementos da matéria sejam dominados pelo 

aluno. A esse respeito, os autores afirmam que essas duas funções correspondem à essência da 

vida em sala de aula.  

Muitos outros renomados autores aqui não evidenciados também discutem a aula 

com essa compreensão de espaço e tempo, bem como ação ou processo didático. Porém, 

como exemplificação para fins de esclarecimento do termo aula, optamos por citar apenas os 

autores mencionados anteriormente.  Ademais, imprimiremos a seguir um diálogo com alguns 

autores do campo para ressaltar a relevância desse estudo. 

Penin (1998) aponta, nos resultados da sua pesquisa, no texto denominado Aula 

como espaço de conhecimento e lugar de cultura, um aspecto bastante consistente que 

evidencia a importância de se pesquisar as representações de professores para além da 

inquisição sobre a construção do seu conhecimento propriamente dito. Ela afirma: 

 

Antes de construir verdadeiros conhecimentos sobre o ensino, o professor 

assimila concepções já postas sobre o mesmo,  sistematizadas ou formuladas 

sobre diferentes graus de sistematização pelo saber cotidiano, e, 

principalmente, vive o ensino. Grande parte do tempo o professor está 

envolto nas representações assim formadas que se desenvolvem ou não em 

conhecimentos pessoalmente apropriados (PENIN, 1998, p. 168). 

 

Assim, ao estudar as representações dos professores, a autora acredita que se pode 

deparar, dentre outras coisas, com legítimos momentos de construção de conhecimentos e 

com verdadeiras práticas criadoras. Ela reforça a necessidade de se considerar, além dos 

parâmetros da análise científica e até filosófica, as vivências e o vivido dos agentes da 

situação do ensino nas nossas escolas para, só assim, avançarmos no entendimento do que se 

passa no ensino e na sala de aula. A epistemologia que se ocupa apenas dos conhecimentos 

válidos e sistematizados da própria ciência não consegue compreender e explicar o fenômeno 

do ensino, pois várias das manifestações educacionais não foram ainda sistematizadas ou não 

são sistematizáveis. Nesse sentido, salienta-se a necessidade de se considerar outros setores 

avessos à hegemonia dos critérios científicos para explicar o fenômeno da educação. Esses 

outros sentidos seriam, por exemplo, as expressões humanas relativas “[...] aos valores, à 

moral, aos sentimentos, às necessidades, às vontades” (PENIN, 1998, p. 170). Desse modo, a 

autora chama a atenção para a necessidade de se considerar as vivências de cada sujeito, bem 

como o pensamento que o sujeito tem sobre suas vivências, que é de fato o vivido por ele.  
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Nessa mesma direção, Cunha (1995) aponta, nos resultados de seu estudo O Bom 

Professor e sua Prática, a necessidade de se estudar o cotidiano do professor para a 

compreensão dos fenômenos sociais e, assim, por meio dessa compreensão, entender o fazer 

do próprio professor em seu contexto. Segundo ela, a experiência vivida pelos professores é 

insubstituível no seu significado educativo, principalmente quando esse fazer tem condição de 

ser refletido sobre si mesmo.  

Algumas pesquisas destacam que conhecer o pensamento docente tem se tornado 

muito relevante, pois, para a compreensão da prática realizada pelo professor, é necessário 

saber o que ele pensa. Acosta (2013), por exemplo, enfatiza a necessidade de ouvir os 

professores, saber o que eles pensam, como agem, por que tomam determinadas decisões e 

como resolvem os dilemas da prática educacional por meio de suas próprias teorias implícitas 

e suas histórias. Desse modo, o autor evidencia a importância do estudo do currículo a partir 

da perspectiva docente, pois o professor é um profissional que, com base em suas percepções, 

experiências e formação, continuamente, tem que decidir e atribuir valor aos efeitos causados 

por meio da sua ação. Do mesmo modo, Sacristán (2000) em seus estudos direciona a atenção 

para as ações básicas constitutivas do mundo das práticas educativas como um meio de 

compreender o que nelas ocorrem. Assim, oportunizar esse profissional a falar sobre os 

significados da sua ação a refletir sua prática e os aspectos que o afetam oportuniza uma 

melhor compreensão do seu agir, podendo implicar em ação mais consciente, responsável e 

comprometida.  

Entendemos que é um desafio pensar sobre a aula, porque ela é a instância da 

operacionalização de toda uma política educacional, de concretização das teorias da 

transformação do sistema escolar, e acontece numa situação de grande contingência. Afinal, a 

aula é o momento em que se faz a orquestração do processo educativo, é o cerne institucional 

do ensino e aprendizagem que concretiza, ou não, a intencionalidade das atividades 

pedagógicas, enquanto transmissão de valores culturais de uma sociedade (SANTINI, 1993).  

Assim, na perspectiva de abordar nosso objeto de estudo integrado com os demais 

elementos do sistema escolar, consideramos pertinente ressaltar as dimensões em que se pode 

pensar a aula. Segundo Santini (1993), uma reflexão sobre a aula pode ser feita considerando 

dois momentos: um olhando o que acontece em seu interior, tomado como um todo complexo 

e organizado, e o outro vinculado às dimensões sociais, culturais, políticas e econômicas da 

ordem social em que se situa. Esses dois momentos, segundo o autor, são inseparáveis, pois a 

reflexão é tomada como uma parte de um todo orgânico, uma vez que tudo o que acontece no 

interior da aula, seja qual for a compreensão que se tem, só acontece a partir do que se 
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determina fora dela, seja sob o ponto de vista da organização escolar, seja sob o ponto de vista 

de todo o sistema social e cultural (SANTINI, 1993).  

Desse modo, ainda que nosso objeto de investigação sejam os sentidos dos 

professores atribuídos a aula, consideraremos alguns dos aspectos gerais e externos que 

convergem e interferem nela, a saber: o contexto histórico que resultou na conformação de 

aula que temos hoje, o currículo prescrito e o praticado, o conhecimento escolar, e a estreita 

relação entre o professor e o rendimento do aluno mediante estratégias de ensino que utiliza. 

Ademais, apresentaremos a seguir o levantamento das produções acadêmicas sobre a aula e 

muito dos aspectos que a compõem, a fim de conhecer o que tem sido discutido e analisado 

sobre o tema.  

Com base na análise das produções, situamos a presente pesquisa no campo da 

ciência, apresentando em quais aspectos esta se diferencia das demais que já foram realizadas. 

Consideramos pertinente este levantamento por entendermos que é preciso conhecer o 

universo científico em que se encontram as discussões sobre a aula, com o intuito de realizar 

uma pesquisa que possa contribuir com esse universo mediante o que ainda não foi abordado 

e que precisa ser discutido. Segundo André (2009, p. 43), esses levantamentos “[...] têm sido 

muito úteis ao revelar temáticas metodológicas priorizadas pelos pesquisadores, fornecendo 

importantes elementos para aperfeiçoar a pesquisa num determinado campo do saber”. 

Nesse sentido, realizamos um levantamento no banco de teses e dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), na Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) do Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia (IBICT), nas dez últimas Reuniões Nacionais da Associação Nacional 

de Pós-graduação e Pesquisa em Educação (Anped) entre os anos de 2007 e 2015. Nessas 

fontes, encontramos teses, dissertações e artigos abordando a aula sob vários aspectos, no 

entanto, o que nos interessa aqui são as produções com maior aproximação com nosso objeto 

de pesquisa, a aula propriamente dita. Por isso, elegemos alguns critérios e selecionamos: (a) 

os trabalhos mais recentes (b) que priorizassem a Educação Básica e (c) realizados no 

contexto de uma escola pública e, ainda, (d) com ênfase na análise da aula como ação 

didática, (e) implicação do professor no espaço-tempo da aula, bem como, (f) os sentidos que 

esses atribuem ao trabalho docente.  

Nas buscas realizadas, foram utilizados alguns descritores que pudessem 

selecionar os trabalhos por meio de sua aproximação com a temática desta pesquisa. O critério 

inicial foi usar como descritor a expressão aula, o que nos possibilitou encontrar muitas 

produções referentes ao tema. Após a leitura dos resumos, foram excluídas as produções que 
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não atendiam aos critérios anteriormente mencionados. Além disso, foram excluídos os 

trabalhos que não estavam disponíveis na íntegra. Posteriormente, foram selecionados aqueles 

que discutiam a aula como ação didática. No final dessa triagem, o quantitativo foi assim 

representado: no Banco de Teses e Dissertações da Capes, foram encontradas 632 produções 

com o descritor a aula. Dos que pudemos acessar na íntegra e com relação direta com o 

objeto, foram selecionados 51 trabalhos, sendo 36 dissertações e 15 teses. Desse quantitativo, 

após análise criteriosa, selecionamos três dissertações para análise. Na BDTD do IBICT, 

foram encontrados 28 trabalhos com os descritores sentidos de aula e a aula. Dentre eles, 11 

teses e 17 dissertações. As que buscamos com o descritor aula foram todas repetidas no banco 

da CAPES. Nas dez últimas Reuniões Nacionais da Anped, ou seja, a partir da 27º reunião em 

2007, usando como descritores sentidos de aula e aula,foram encontrados apenas 15 trabalhos 

na modalidade de comunicação oral. Esses trabalhos foram pesquisados nos GT4 – Didática, 

GT8 – Formação de professores, GT12 – Currículo – e GT13 – Educação Fundamental –, e 

foram selecionados dois trabalhos para análise e discussão. No total, foram identificadas 86 

pesquisas, excluindo-se as que não estavam disponíveis, as que se repetiam e as que não 

tinham relação direta como nosso objeto de estudo. No final, foram selecionados cinco 

trabalhos que dialogavam diretamente com o objeto deste estudo, e que apresentaremos a 

seguir. 

Atendendo aos critérios anteriormente descritos, analisamos o estudo de Pinheiro 

(2009), intitulado O frame
2
 aula: uma análise sociocognitiva do discurso docente. Este 

trabalho teve como propósito compreender como os professores definem o frame aula, as 

práticas mais comuns realizadas por eles nessa cena e qual a perspectiva sobre uma aula ideal. 

Os sujeitos da investigação foram 42 docentes do 6º ao 9º ano, distribuídos em 23 escolas do 

município de Juiz de Fora, em Minas Gerais. A autora utilizou procedimentos qualitativos e 

quantitativos para a operacionalização dos dados. As respostas às questões do instrumento 

investigativo constituíram o eixo central da análise feita pela autora. A título de conclusão, 

foram levantadas duas perspectivas antagônicas do frame aula: A aula como prática de troca e 

aula como prática de transferência, sendo a perspectiva de troca a majoritária entre os sujeitos 

pesquisados. Os professores se reconhecem como os protagonistas que detêm o objeto de 

troca, a matéria ou experiência, porém, revelam uma preocupação com o outro e com a ética. 

No sistema de troca, revelou-se também, de modo significativo, uma face de conflito nas 

relações interacionais em sala de aula. Foi constatada também a dificuldade atual de 

                                                           
2
  Frame corresponde a uma rede de significados possíveis dentro de uma dada cena (FILLMORE, 1982 apud 

PINHEIRO, 2009). 
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compreender a relação de poder e a determinação de limite na tarefa educativa. Na questão de 

como são as aulas, os professores revelaram uma ação de busca com respostas marcadas por 

verbos modalizadores que expressam mais sua intenção do que ação, desempenhando o papel 

de protagonista principal pela realização de uma aula ideal. A família e o Estado aparecem 

por último e por fora da responsabilidade e promoção da aula ideal. A autora conclui 

sinalizando a necessidade urgente de ações que resgatem valores morais e éticos que 

equacionem tal responsabilidade (PINHEIRO, 2009).  

Outro trabalho analisado foi o de Souza (2016), intitulado A aula como ato 

criativo e educador propositor, versando sobre uma práxis educativa em arte e educação 

numa escola estadual de São Paulo, tendo como sujeitos professores e alunos de arte. A autora 

se propôs a investigar uma experiência essencialmente educativa em arte, analisando o projeto 

educativo como possibilidade colaboradora em arte educação, no qual os sujeitos agem por 

concepção, sendo criadores e propositores de si mesmos. Ela aponta que o sujeito, ao decidir 

se tornar educador, a qualidade das aulas dependerá sempre de interesses, dedicação, entrega 

e de muito estudo por parte dos professores, e considera que a inteligência se constrói a partir 

das experiências dos próprios sujeitos. A autora se reporta a Nóvoa (2002) para lembrar que o 

professor está na pessoa, e a pessoa está no professor. Assim, a aula é concebida na 

experiência do saber fazer coletivo, no saber opinar, criticar e avaliar, com o professor imerso 

integralmente em seus propósitos.  

Embora tenha sido um trabalho realizado na disciplina Arte Educação, os achados 

desse estudo nos ajudam a entender como a leitura do professor sobre as orientações oficias 

das propostas curriculares influenciam a sua ação em sala de aula, uma vez que esse olhar 

modifica e caracteriza a atuação docente. Souza (2016) também salienta que o estudo 

minucioso da prática possibilita ao educador o retorno a determinados momentos de sua 

práxis, ou seja, a seus próprios processos de criação. Por fim, ela evidencia a dificuldade de 

um docente ser propositor quando não decide sobre o seu próprio tempo ou não tem o direito 

de opinar sobre o currículo, uma vez que propor representa uma postura necessária para o que 

se denomina aula criativa. 

As conclusões de Souza (2016) demonstram que o educador precisa se posicionar 

e conduzir suas aulas como um intelectual e não somente como alguém que reproduz 

programas oficiais sem uma devida reflexão das limitações que estes apresentem. Outro 

aspecto apontado pela autora diz respeito à resistência do bom educador que, apesar de todos 

os encalços, não se abate diante da falta de olhares às inúmeras situações que dificultam o 

trabalho docente. Para a autora, os propósitos do bom educador movimentam o seu interior 
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continuamente, num espaço-tempo incerto, agindo de forma a valorizar a sua prática como 

essencial no ambiente escolar, conduzindo constantemente os alunos ao conhecimento. 

Finalmente, conclui que é no equilíbrio entre a autonomia do educador, que ensina, e o 

experienciar do aluno, que aprende, que está a possibilidade para um bom e proveitoso ensino 

(SOUZA, 2016). 

Analisamos também o trabalho de Moissa e Moretti (2005) intitulado Fatores que 

condicionam professores de sucesso. Esse estudo investigou os elementos que determinam o 

desempenho do professor com sucesso na prática da sala de aula. A pesquisa foi realizada 

com professores do Ensino Fundamental I, em escolas da zona urbana do município de 

Castro, estado do Paraná. Os resultados da pesquisa sinalizaram algumas características 

comuns, apesar da diversidade das práticas, entre os professores considerados de sucesso. Tais 

docentes se portavam de forma responsável, criativa, gostavam de sua profissão e estavam em 

constante aperfeiçoamento, formal ou informal. Também eram abertos para compartilhar seus 

medos e suas ideias, sendo receptivos a sugestões.  

Segundo Moissa e Moretti (2005), os professores de sucesso, nessa pesquisa, 

foram caracterizados de forma integral, inseridos e agindo num espaço-tempo próprio da sua 

história de vida. Seus resultados de sucesso estavam atrelados à organização de esquemas 

práticos de ação, relacionados com os objetivos da aula, com suas ideias e práticas numa 

ação-reflexão-ação do seu fazer pedagógico. Na atuação em sala de aula, esses professores 

realizam o processo de ensino e aprendizagem por meio dos materiais didáticos, das 

estratégias de suas aulas, do relacionamento com os alunos, de sua própria motivação para 

educar, de suas crenças, de seu profissionalismo, de seu compromisso com a educação e de 

seu papel cidadão. Essa forma criativa e intuitiva da prática pedagógica dos professores 

considerados de sucesso, sem marcas cientificas, revelou um crescimento profissional no 

ambiente de trabalho para suprir suas deficiências de formação inicial. Segundo as autoras, a 

pesquisa evidenciou também o posicionamento das professoras em relação à sua profissão, à 

sua responsabilidade como modelo para o aluno, configurando uma consciência do seu 

trabalho em sala de aula para fazerem as coisas darem certo. Esses relatos apareceram nas 

entrevistas com os professores. 

À guisa de conclusão, as autoras lembram que o referencial educacional e 

profissional de hoje é negativo em vários aspectos: histórico, social, econômico, afetivo, 

educativo e ético, porém, consideram os achados desse estudo uma possibilidade de mudança 

nessa visão, mediante o próprio professor. Para  elas, a educação pode mudar, apesar de tudo 

que dificulta um trabalho de qualidade, principalmente pelo fato de o sucesso do fazer 
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pedagógico passar pelas escolhas dos professores, do seu projeto pessoal em realizar o que 

seja uma tarefa digna e consciente. 

 O trabalho de Pereira (2012) intitulado Os múltiplos sentidos do trabalho 

pedagógico e das novas propostas curriculares é de cunho etnográfico e foi realizado em uma 

sala de aula de uma escola da rede municipal de educação na cidade do Rio de Janeiro. O 

trabalho problematizou as avaliações realizadas na e sobre as escolas, tendo como referência 

modelos idealizados por gestores e por pesquisadores educacionais. A proposta foi introduzir 

perspectivas de investigação do cotidiano escolar, rompendo com a lógica em que a escola é 

observada e avaliada, tendo como referência sentidos fixados a priori. 

Para Pereira (2012), o caráter discursivo da realidade e a consequente fluidez e 

contingência dos sentidos produzidos sobre as práticas e formas de significá-las 

possibilitaram romper com expectativas baseadas em discursos transcendentes, tomados como 

totalidades orgânicas e unificadas, como expressão de uma realidade passível de ser 

plenamente alcançada. Essas expectativas acabam contribuindo para oprimir as contingências, 

as diferenças e a especificidade das instituições e das salas de aula, opressão que, segundo a 

autora, opera em tentativas de enquadramento das possibilidades vividas nos modelos ideais 

construídos. Na pesquisa, fica evidente a inexistência de fronteiras claras e definidas entre o 

currículo oficial e o currículo enunciado na sala de aula. Desse modo, o professor não percebe 

essa fronteira, e o não perceber o currículo como texto aberto a processos de negociação e 

assumi-lo como documento/regras impostos acaba por gerar sentimento de impotência diante 

de um nunca alcançado. A autora conclui que são muitos os mecanismos de controle para 

evitar/minimizar a proliferação de sentidos, mas são insuficientes em impedir que esta 

continue acontecendo. Também é fato que nessa proliferação nem tudo pode ser pensado ou 

dito e nem possível de prever. A autora ainda salienta que é na impossibilidade de prever o 

que vai ser pensado ou dito que reside o potencial criativo do trabalho docente. Evidencia-se 

também que os critérios com que as avaliações são elaboradas igualmente são provisórios e 

contingentes, marcados por sentidos produzidos por discursos que disputam significados de 

escola, de educação, de ensino. Portanto, a autora reforça a necessidade de se elaborar 

referenciais teórico-analíticos que permitam captar o dinamismo da escola e da sala de aula, 

evitando o risco de cair em visões românticas que tendem a aprofundar as dicotomias 

existentes como, por exemplo, currículo oficial e currículo vivido. 

Por fim, analisamos o trabalho de Mendes (2008), com o título: Professoras bem-

sucedidas: saberes e práticas significativas. Essa pesquisa foi realizada em uma escola 

pública no litoral do estado de São Paulo, problematizada da seguinte forma: por que, apesar 
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de todas as adversidades, há alguns professores que conseguem envolver seus alunos não 

apenas na compreensão dos conteúdos, mas incutir-lhes valores e levá-los a reflexões 

transformadoras e outros não?. Para responder a esse questionamento, ela analisou duas 

vertentes sobre a prática docente. Uma foi a voz de alunos do Ensino Médio sobre a prática de 

três professoras consideradas bem-sucedidas e a outra foi a análise dos saberes e a prática 

dessas professoras. Segundo a autora, as características e atitudes do professor bem-sucedido, 

elencadas pelos educandos, vão ao encontro dos elementos presentes nas dimensões da 

competência estudadas por Rios (2002). Assim, sucedidos, segundo Rios (2002), são aqueles 

professores que desenvolvem uma prática na qual as dimensões da competência se articulam; 

que refletem o valor efetivo dos conceitos ensinados, visando à inserção dos sujeitos na 

sociedade; que exercem sua criatividade na construção do bem-estar coletivo; que percebem o 

alcance do seu compromisso político e o direcionam para ações que objetivam uma vida digna 

e solidária (MENDES, 2008). Nos resultados da pesquisa, a autora aponta momentos comuns 

no tipo de prática dos professores investigados, a saber: 

 

A prática das professoras pesquisadas, apesar de diversa, possui pontos 

comuns que podem ser considerados como aspectos constitutivos da prática 

pedagógica significativa: 1) utilização de metodologias diversificadas 

sempre buscando aproximá-las do interesse/realidade do aluno; 2) busca do 

conhecimento individualizado do aluno; 3) estabelecimento de vínculo 

afetivo; 4) desenvolvimento de relações pautadas no respeito, no diálogo e 

na confiança; 5) construção cotidiana da autoridade em sala de aula; 6) 

estabelecimento de limites e regras claras de convivência e avaliação; 7) 

propostas de avaliação coerente com a prática desenvolvida em sala de aula; 

8) demonstração de interesse pela aprendizagem do aluno; 9) domínio da 

área do conhecimento; 10) manutenção do compromisso de ensinar 

independente das adversidades  (MENDES, 2008, p. 14). 

 

Outro aspecto importante evidenciado por Mendes (2008) é a necessidade de que 

práticas significativas como as identificadas na sua pesquisa sejam propagadas para mais e 

muitas outras salas de aulas e, para tanto, fazem-se necessárias ações que promovam o 

aprendizado do trabalho coletivo. Ao contrário disso, a autora evidencia que, nas entrevistas 

realizadas, quase não apareceram relatos de situações de um trabalho coletivo e que foi 

justamente a ausência deste um indicador das dificuldades enfrentadas pelos professores. 

Nesse sentido, Mendes (2008) considera que o docente competente, necessário para a 

atualidade, é o qual percebe que a sua ação é política, coletiva e capaz de contribuir para o 

aprimoramento do indivíduo e da sociedade. 
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O exposto sobre os achados nos trabalhos analisados nos permitiu perceber a 

existência de algumas pesquisas que utilizam a aula ou a sala de aula para investigar outros 

elementos da prática pedagógica. Entretanto, há poucos estudos que exploram o processo da 

aula como ação didática, inclusive na Educação Básica, sendo mais comuns estudos que 

abordam o ato pedagógico, a aula propriamente dita, no Ensino Superior. 

Quanto aos trabalhos que versaram sobre práticas docentes bem-sucedidas, as 

investigações foram feitas a partir do olhar dos alunos ou dos próprios professores 

considerados de sucesso, e a investigação se direcionava para suas habilidades. Desse modo, 

ficaram evidentes a necessidade e a relevância do nosso estudo em propor investigar os 

sentidos de aulas por professores de Biologia, independentemente se estes são ou não bem-

sucedidos. 

Segundo Sacristán (2000, p.73), o professor assume a função de guia reflexivo, ou 

seja, aquele que ilumina as ações em sala e interfere significativamente na construção do 

conhecimento do aluno. Assim, aquele que está mais diretamente envolvido na concretização 

das propostas renovadas do currículo como alternativa para a melhoria da educação é o 

professor. Portanto, para que efetivas mudanças possam ocorrer na escola, este deve ser 

ouvido, considerando os sentidos e motivos que caracterizam suas práticas. Ademais, Libâneo 

(2008) salienta a importância do planejamento, da avaliação e de todos os outros fatores que 

constituem o processo de ensino e aprendizagem, mas considera como de maior importância a 

aula em si, porque só ela, mediante a ação docente, é capaz de gerar aprendizagem e 

desenvolvimento. 

Nessa perspectiva, o interesse de desenvolver este estudo parte de uma questão 

central amadurecida mediante as inquietações apresentadas anteriormente: que sentidos os 

professores de Biologia do ensino médio atribuem a aula?. Para encontrar respostas e traçar 

um caminho investigativo, partimos do objetivo geral, que consiste em compreender os 

sentidos que os professores de Biologia do Ensino Médio atribuem a aula. Esse objetivo 

articula-se com outros dois, a saber: identificar os elementos da aula mobilizados pelos 

professores em suas narrativas; e analisar o que os professores consideram relevantes no 

planejamento e na realização da aula. Importa salientar aqui que, embora estejamos utilizando 

a palavra narrativa, neste trabalho não se aplica seu sentido historiográfico, mas seu sentido 

amplo, no sentido lato sensu, como discurso, fala e relato.   

Assim, pretendemos com os resultados deste estudo contribuir com o debate neste 

campo ao problematizar os significados da ação docente na aula, os aspectos que o afetam e 

como essa significação configura a prática do professor. Para tanto, o foco serão os sentidos 
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atribuídos a aula por professores de Biologia do Ensino Médio em escolas estaduais do 

município de Vitória da Conquista, Bahia. 

Para fins de organização, estruturamos este trabalho em duas partes. A primeira 

apresenta o aporte teórico-metodológico que subsidia este estudo e está constituída por dois 

capítulos. O primeiro, A Aula como Ação Didática: das Macroestruturas às 

Microcontingências, traz o diálogo com os principais teóricos que elegemos para fundamentar 

esta investigação. Apresentamos, portanto, o currículo na perspectiva de Sacristán (2000), ao 

direcionar seus estudos para ações básicas constitutivas do mundo das práticas educativas 

como um meio de compreender o que nelas ocorrem. Dialogamos também com os estudos de 

Forquin (1993) e Lopes (1999) relacionados ao conhecimento escolar. Vale ressaltar que estes 

autores abordam perspectivas teóricas que se aproximam da nossa proposta de investigação. 

Posteriormente, no segundo capítulo, Percursos Metodológicos da Pesquisa, apresentamos as 

nossas escolhas para o desenvolvimento da pesquisa empírica, apoiados na fenomenologia de 

Alfred Schutz, o campo de estudo, os sujeitos da pesquisa, os recursos para a produção dos 

dados, da mesma maneira que o modo como estes foram analisados. A segunda parte desta 

investigação reservamos à análise e interpretação dos dados, a qual foi divida em dois 

capítulos: no terceiro, que intitulamos, O Currículo Prescrito e O Praticado na Concepção 

Docente, apresentamos os sentidos que as professoras atribuem ao currículo escolar, como o 

praticam e o que caracteriza o papel docente no desenvolvimento desse currículo na aula. No 

quarto e último capitulo, A Aula na Perspectiva Docente: todo dia ela faz tudo sempre igual?, 

apresentamos as concepções de aula na perspectiva dos professores de Biologia e o relevante 

e o prioritário na realização da aula. Para essas análises, apoiamo-nos, dentre outros autores, 

nas contribuições de Michael de Certeau (2014), no que se refere aos conceitos de tática e 

estratégia. Por fim, apresentamos as considerações finais, apontando as principais reflexões 

deste estudo e a necessidade da continuação de pesquisas no campo das práticas docentes.  
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PERSPECTIVA TEÓRICA E METODOLÓGICA 
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Capítulo 1 – A AULA COMO AÇÃO DIDÁTICA: DAS MACROESTRUTURAS ÀS 

MICROCONTINGÊNCIAS 

 

Este capítulo tem por finalidade apresentar as bases teóricas que fundamentam os 

aspectos que convergem para a aula. O propósito desta investigação é compreender os 

sentidos que os professores de Biologia do Ensino Médio atribuem a aula. No entanto, como 

esse aspecto micro é um confluente de tantos outros, iremos abordar questões para além da 

aula propriamente dita, com base nos posicionamentos de alguns autores. Deste modo, 

faremos, no primeiro momento, uma abordagem da aula na história, seguida das discussões 

sobre currículo e conhecimento escolar.  

 

1.1 A Historicização da Aula 

   

Durante muito tempo, a escola permaneceu como uma instituição reservada à 

minoria privilegiada da sociedade.  Nesse sentido, segundo Gauthier e Martineau (2001), a 

maneira de ensinar se dava numa relação de um para um, entre professor e aluno, no singular, 

como acontecia desde a Grécia antiga. A partir do final do século XIX, a escola começa a se 

generalizar na maioria dos países ocidentais, decorrente da promulgação de leis que tornaram 

o ensino obrigatório. Os impostos recolhidos mantinham então redes de escolas públicas, 

possibilitando assim a escolarização das massas. Com o elevado número de alunos chegando 

às escolas, ficava evidente que o professor não poderia mais trabalhar do mesmo jeito, 

precisava conduzir um grupo heterogêneo, numa relação plural em um mesmo espaço e 

tempo. Esse novo contexto obriga o professor a ensinar vários alunos simultaneamente, 

rompendo com o modelo antigo em que o conhecimento específico da matéria era suficiente 

para manter a relação professor e aluno (GAUTHIER; MARTINEAU, 2001). 

Nesse contexto de mudanças, marcado por inúmeras conquistas que sinalizam a 

efetiva necessidade de uma educação coletiva, fazia-se necessário um conhecimento capaz de 

potencializar o professor para atender a grupos de alunos. Nesse sentido, a obra Didática 

magna, de Comênios (2006), apresenta – pela primeira vez na história – uma tentativa de 

sistematização de conhecimento do ensino. Essa obra postulava uma forma de ensinar em que 

o professor atenderia a um grupo de alunos com idade e nível de conhecimento semelhantes e 

num período de tempo regularmente estabelecido. Com a consolidação de um conjunto de 

traços característicos e o desenvolvimento posterior dessa prática escolar, resultou-se na ação 
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pedagógica que hoje chamamos de aula (CASTRO, 1991). Portanto, a educação escolar como 

conhecemos hoje é uma invenção relativamente recente na história da sociedade. 

De acordo com Piletti e Piletti (1995), durante toda a Idade Média, a educação foi 

controlada pela Igreja, com a finalidade de educar o indivíduo segundo os ensinamentos das 

Sagradas Escrituras, sob a interpretação das autoridades eclesiásticas, exercendo influência 

quase absoluta sobre a educação. Na Idade Moderna, a busca por novos mercados lança as 

nações europeias ao desbravamento dos oceanos e à conquista de novos territórios, momento 

este em que o Brasil aparece no cenário político e econômico. Abordaremos a seguir a 

configuração da aula no contexto brasileiro. 

A partir da chegada dos jesuítas ao Brasil Colônia, em 1549, segue-se um período 

dominado pela pedagogia jesuítica, com estreita associação entre os processos de colonização, 

educação e catequese, instaurando-se assim, uma educação com vistas à formação do homem 

cristão de acordo com a fé e a cultura daquele tempo. Na situação de colônia portuguesa, o 

Brasil seguia o modelo de educação da metrópole, destinado à formação da pouca elite rural e 

comercial da região. De acordo com Saviani (2013), a institucionalização do Ratio Studiorum, 

conjunto de normas criadas para regulamentar o ensino nos colégios jesuítas, além de 

estruturar o currículo, também indicava como os professores deveriam ensinar. A aula 

jesuítica era de caráter extremamente individualista e, segundo Pinto (2002, p. 52), 

 

[...] a metodologia de ensino era formalista, centrada na hermenêutica e 

arredia a qualquer experimentação, valorizava a repetição como instrumento 

de aprendizagem e a disciplina rígida como elemento de formação do 

caráter. 

  

Embora o ensino jesuítico tenha dado ênfase ao caráter individual, ele reconheceu 

também a necessidade da educação de massa. Essa necessidade ganhou ênfase no Brasil com 

a instituição de espaços e matérias específicas para a aula. Seguindo essa lógica, a influência 

do iluminismo luso-brasileiro e a atuação das ideias estrangeiradas na colônia pombalina 

configuram a reforma promulgada em 1759, instituindo o sistema das Aulas Régias, que 

correspondia ao ensino primário e secundário. Em uma perspectiva tradicional, o ensino neste 

momento tem sua centralidade no papel do professor como um intelectual especialista que 

procura transmitir os conhecimentos da cultura acumulados pela humanidade (PÉREZ 

GÓMEZ, 1998).  

A chegada da Família Real (1808) e o advento da Independência (1822) 

favoreceram a criação do ensino superior, com o surgimento de alguns cursos, mas o ensino 
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básico pouco se alterou do ponto de vista das metodologias e concepções, apenas a 

responsabilidade sobre sua oferta é que ficou a cargo das províncias. Não obstante, a partir de 

1924, o movimento da Escola Nova ganha visibilidade e surge como reação ao modelo 

tradicional. Segundo Saviani (2013), a proposta era implantar uma pedagogia nova apoiada 

em ideias filosóficas, na existência, na vida e na atividade. Assim, o eixo das discussões e dos 

interesses e a recomendação para as aulas se deslocaram do intelecto para as vivências, do 

lógico para o psicológico, dos conteúdos para os métodos, do professor para o aluno, do 

esforço para o interesse, da disciplina para a espontaneidade em direção à iniciativa do aluno. 

No escolanovismo, o aluno passa, então, a assumir papel importante no planejamento das 

atividades educativas, uma vez que cabe a este expressar-se e ter iniciativa sob a coordenação 

do professor. Desse modo, conforme destaca Silva (2008, p. 32), naquele momento, “a 

organização da aula sofre grandes modificações, a começar pela importância atribuída a 

métodos e técnicas de ensino, pesquisas, projetos e atividades de grupo”.  

Posteriormente, com aproximações significativas das ideias da Escola Nova, a 

postura libertadora emergiu no movimento da educação popular, revelando a figura de Paulo 

Freire com o método dialógico, crítico e criticizador, propondo a modificação do conteúdo 

programático da educação, com o intuito de eliminar as condições geradoras da miséria e 

exclusão. Nessa postura freiriana, ainda que sem intenções escolares formais, as relações 

estabelecidas entre o professor e o aluno assumem um caráter horizontal, extinguindo-se a 

hierarquia entre os sujeitos, por meio do diálogo.   

Entre os anos de 1932 e 1969, segundo Saviani (2013), ocorreu um equilíbrio 

entre a pedagogia tradicional e a pedagogia nova, embora com o predomínio desta última. 

Destarte, Saviani (2013) ressalta a situação de muitos professores com uma formação 

escolanovista, atuando em uma realidade dura e tradicional. No ideário da Escola Nova 

absorvido pelos professores desse período em seus cursos de formação, o aluno era o centro 

da educação que se realizava na relação professor/aluno, porém, no exercício da docência, a 

realidade lhes apresentava outra situação. As condições necessárias para a materialização do 

projeto escolanovista – como assessoria de especialista, classes com poucos alunos, 

laboratórios equipados, boas bibliotecas e material didático rico e variado – eram luxo para 

poucos. Os professores encontravam-se abandonados no processo, com salas superlotadas, 

sem bibliotecas, carentes de recursos em todos os sentidos, além de ser o professor a única 

fonte do saber sistematizado, centro do processo de aprendizagem. Desse modo, confusos 

pelo fato de não ter sido preparado para isso, os docentes ministravam aulas desanimados e 

desacreditados. Para Saviani (2013), muitos momentos de transformações, avanços, 
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retrocessos e descontinuação de projetos marcaram esse período da história. Período este que 

finaliza apontando a crise da pedagogia nova e a entrada em cena da pedagogia tecnicista, que 

– com base nos princípios de racionalidade, eficiência e produtividade – dirige o processo 

educativo para torná-lo objetivo e operacional. Agora o objetivo é a eficiência, a qual precisa 

corrigir as deficiências dos professores, aumentando os efeitos de sua intervenção. Os acordos 

de financiamento da educação brasileira com agências americanas incluíram ênfase nos 

métodos e técnicas de ensino, na projeção de filmes didáticos e na valorização de recursos 

audiovisuais produzidos nos Estados Unidos. A cópia de “modelos eficientes” foi exportada 

para a nossa educação (SAVIANI, 2013, p. 367).  

De acordo com Romanovski e Martins (2008), a educação passa a ser entendida 

como um instrumento para promover o desenvolvimento econômico pela qualificação da 

mão-de-obra. Nesse período, a teoria comportamentalista skinneriana influencia a visão de 

ensino e de aprendizagem. Silva (2008) afirma que a educação passa a ser entendida como a 

mudança de comportamentos expressos nos objetivos que são avaliados com a finalidade de 

identificar os desvios para possíveis correções. Assim, aprender é uma questão de 

modificação do desempenho, e o ensino é um processo de condicionamento em vista dos 

objetivos preestabelecidos. Nesse contexto, o professor que administra as condições de 

transmissão da matéria se torna apenas um elo entre a verdade científica e o aluno, ao qual 

competia, apenas, aprender e fixar as informações. Por conta dessa conformação de relação, 

conforme argumenta Silva (2008, p. 34), a aula  

 

[...] é invadida por materiais de instrução programada e instrução modelar, 

técnicas e recurso audiovisuais e forte utilização do livro didático, 

enfatizando a tendência de reprodução da realidade por modelos 

predefinidos, fortalecendo a ideologia política do momento. Há também a 

utilização dos multimeios para a educação de massa, nos moldes do ensino 

supletivo e da tele-educação, e a avaliação escolar com função somativa, que 

reproduz os interesses da política dominante no momento, visando ao 

controle sistemático e contínuo. Sempre, ao final do processo, há a ênfase no 

produto acabado, desconsiderando a educação como processo. 

 

Outra situação que desestabilizou as práticas dos professores ocorreu, segundo 

Saviani (2013), quando as exigências da pedagogia oficial chegaram às escolas. Nessa 

configuração, o professor precisava ser eficiente e produtivo, preenchendo formulários 

esclarecedores de cada passo da sua ação, indicando objetivos, estratégias e instrumentos 

avaliativos. Os resultados dependiam, tão somente, do cumprimento rigoroso de cada regra 

estabelecida. Ele era deslocado do eixo do processo educativo, tornando-se facilmente 
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substituível. Mais uma vez frustrado, agia a seu modo, de acordo com o seu projeto 

individual. As aulas desse período da história se caracterizavam pela transmissão passo a 

passo do como fazer. O domínio de uma técnica não reflexiva.  

A partir da década de 1970, novas perspectivas teóricas sobre os processos de 

aprendizagem se reconfiguram, e um novo enfoque denominado construtivismo é 

implementado nas escolas brasileiras nas décadas seguintes. Esse enfoque, segundo Moreira 

(1999), aborda os processos mentais desenvolvidos durante o ato de conhecimento e admite 

que tais processos se formam por meio da construção cognitiva operada pelo aprendiz. Desse 

modo, apoiado em teorias psicológicas da aprendizagem, o indivíduo realiza sozinho o 

construtivismo, revive a postura escolanovista baseada no alunocentrismo e em oposição à 

concepção tradicional de ensino apoiada na transmissão do conhecimento.  

Nesse sentido, Saviani (2013) destaca a concepção pedagógica produtivista na 

segunda metade do século XX, marcada por estudos empenhados em fazer a crítica da 

educação. Têm-se, nesse período, a pedagogia crítica reprodutivista, crítica social dos 

conteúdos e as pedagogias novas, ou “neo”. Na pedagogia crítica reprodutivista, as análises 

chegaram à conclusão de que a função básica da educação é reproduzir as condições sociais 

vigentes que sustentam os projetos de nação impostos pela elite dominante. Assim, o trabalho 

do professor é visto como o responsável pela reprodução e manutenção da classe dominante 

burguesa, e ele, um agente da exploração. Apesar de se ver explorado e precarizado, o docente 

se via também dominado para dominar. O professor se encontrava, então, num pessimismo 

sobre o seu trabalho, e as suas aulas acompanhavam seu espírito desacreditado. 

Já na pedagogia crítica social dos conteúdos, a escola é vista como parte 

integrante do social, que deve servir aos interesses populares, preparando o aluno para o 

mundo, via aquisição dos conteúdos concretos e significantes. Saviani (2013) salienta a 

proposta da análise da pedagogia histórico-crítica, que resume sua própria concepção e sua 

proposta de educação para o nosso tempo.  A prática social põe-se, portanto, como o ponto de 

partida e o ponto de chegada da prática educativa. Nessa direção, nos anos 1980, as 

pedagogias contra-hegemônicas apontavam um caminho para uma educação crítica e 

transformadora, capaz de devolver a esperança e a credibilidade ao professor sobre o seu 

trabalho. Porém, infelizmente, elas não tiveram força suficiente para se impor e foram 

engolidas pela estrutura de dominação arraigada na sociedade brasileira (SAVIANI, 2013). 

Nesse último período da história, entre os anos de 1991 a 2001, aconteceu a 

retomada de várias pedagogias sobre a proteção do império do mercado econômico, com as 

reformas do ensino neoconservadoras – as neopedagogias. Foi um período de turbulência nas 



32 
 

 

escolas, atravessadas por inúmeras propostas, a saber: a neoreprodutivista – com base na 

requalificação dos trabalhadores para voltar ao mercado de trabalho; a neoescolanovista – que 

enfatiza o aprender a aprender, tendo o professor como auxiliador, lembrando que os 

Parâmetros Curriculares Nacionais adentraram as escolas brasileiras, levando essa concepção; 

o neocontrutivismo – retomando o aprender a aprender com a pedagogia das competências 

para adequar os indivíduos a uma sociedade polivalente; e a neotecnicista – com foco na 

formação, na qual a educação é o produto, os alunos são os clientes e os professores, meros 

prestadores de serviços. Assim, fica fácil imaginar as conturbadas situações em que se 

encontravam os professores e as suas práticas nesse momento da história, sobretudo pela 

descontinuidade das propostas pensadas para a educação.  

Com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, cria-se no âmbito da União a 

responsabilidade de avaliar o ensino em todos os seus níveis, compondo o sistema nacional de 

avaliação baseado nas propostas dos Parâmetros Curriculares. As universidades passaram a 

ser organizadas por especialidades e por campo de conhecimento, reforçando o neotecnicismo 

para a busca da qualidade total da educação. Assim, para atingir as metas da 

qualidade/quantidade, as propostas oficias lançaram mão de mecanismos de ciclos, classes de 

aceleração e progressão continuada sem reprovação. A ideia era a de incluir (quantidade) 

todos na escola, ainda que muitos não adquirissem conhecimento para uma melhoria na 

qualidade de vida (exclusão). Nesse sentido, Saviani (2013) critica o mecanismo que mantém 

as crianças e os jovens na escola sem a contrapartida da “aprendizagem efetiva”. Isso permite 

a melhoria das estatísticas educacionais, mas a clientela continua excluída do mercado de 

trabalho e da participação ativa na vida da sociedade. É, então, consumada a “inclusão 

excludente”, mencionada por Saviani. Sob tal perspectiva, são exigidas eficiência e 

produtividade, leveza e flexibilidade dos professores, instigando-os a se aperfeiçoar de forma 

aligeirada para se adequarem a uma pedagogia da “inclusão excludente”. Ou seja, ajudar os 

agentes governamentais a incluir em números, cada vez maiores, alunos nas escolas, sem o 

compromisso com a qualidade (SAVIANI, 2013).  

Diante do exposto, fica evidente que houve uma permanência das ideias 

pedagógicas detectadas no primeiro período da história. A valorização de aspectos como a 

obediência, passividade e memorização da informação transmitida, o foco no professor e nos 

interesses dos que governam atravessam toda a história da educação brasileira e, em termos de 

abrangência, as boas propostas não passaram de ilhas de desenvolvimento fragmentadas e 

acessíveis a poucos. Desse modo, analisando a produção da escola pública, Alves (2006) 

identifica que, apesar de diferentes teorias pedagógicas influenciarem o processo de ensino e 
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aprendizagem ao longo da história da escola, o trabalho pedagógico não se alterou. A 

organização do trabalho didático, fundada por Comenius no século XVII, atendeu a uma 

necessidade social da época e continua prevalecendo nos dias atuais. Segundo a análise de 

Saviani (2013), verdadeiramente, não se pensou em mudar de fato as condições para uma 

efetiva materialização de uma prática educacional de qualidade e acessível a todos.  

Por fim, Gauthier, Bissonnette e Richard (2014, p. 58) salientam que a tradição 

pedagógica, “[...] maneira bastante uniforme de dar aula que se disseminou pelo planeta e 

perdurou até a nossa época”, extremamente caricaturada nos discursos dos que apostavam em 

abordagem por descoberta, apresenta aspectos positivos que precisam ser valorizados. Com 

essa concepção de que nem tudo é ruim, e com base em resultados de pesquisas empíricas, 

esses autores apresentam uma abordagem de ensino como sendo a mais eficiente em termos 

de rendimento na aprendizagem de alunos menos favorecidos. 

Dito isso, fica evidente que, em seu fazer pedagógico, o professor precisa ter 

consciência da lógica pela qual assume o seu trabalho e do seu posicionamento no contexto 

histórico e social em que está inserido, superando posturas que não respondem mais à 

formação do sujeito contemporâneo.   

 

1.2 O Conhecimento Escolar  

 

Considerando que o caráter básico do processo educativo é definido pela seleção e 

organização dos saberes escolares, bem como pela organização curricular em todos os seus 

aspectos no espaço-tempo da escola, é que decidimos evidenciar o conhecimento escolar 

como uma das determinações internas que interferem diretamente no fazer da aula. Para essa 

discussão, tomamos como base os trabalhos de Forquin (1993) e Lopes (1999). 

Segundo Forquin (1993), a função da transmissão cultural da escola, que diz 

respeito aos conteúdos do processo pedagógico, é uma das questões mais cruciais e 

complexas dentre as reflexões que são feitas hoje sobre os problemas da educação. Para ele, o 

fator essencial da crise da educação está na função específica da transmissão cultural, no que 

deve ser de fato ensinado aos alunos. O autor estabelece uma recíproca e complexa relação 

entre cultura e educação. Recíproca, porque uma não se dá sem a outra, e complexa, porque a 

escola seleciona elementos da cultura que devem ser transmitidos ou esquecidos conforme o 

contexto social, político e econômico e os reorganiza e reelabora didaticamente, produzindo 

assim uma cultura escolar própria. Porém, a imposição do novo, existente na modernidade 
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marcada pela celeridade dos fatos, põe em crise conhecimentos, hábitos e valores que 

compõem a cultura escolar e que antecedem e ultrapassam o indivíduo. 

Para o autor, a crise da educação, marcada por questionamento que põe em dúvida 

quais os aspectos da cultura devem ser selecionados para que sejam ensinados nas escolas, 

afeta diretamente o trabalho dos professores, uma vez que estes comungam da incerteza do 

que ensinar e de um sentimento descrente, ficando uma difícil pedagogia que não acredita na 

coisa ensinada, na sua legitimidade e importância. Então, questões dessa natureza devem 

representar motivos de inquietação e uma árdua consciência por parte dos docentes, que têm 

nos conteúdos a serem ensinados a sua própria identidade pedagógica (FORQUIN, 1993). 

Nessa direção Forquin (1993, p. 29) assevera que é função essencial da escola 

promover a transmissão e a conservação da herança do passado, porém, essa herança não está 

isenta de uma grande reinterpretação e de uma grande perda realizada por parte dos 

integrantes das instituições escolares. No que se refere à reinterpretação, o autor salienta que a 

forma como uma sociedade representa o passado e gera sua relação com ele constitui uma 

dinâmica altamente conflituosa e dependente de vários fatores sociais, políticos e ideológicos 

do contexto. Assim, a seleção supõe, na verdade, um questionamento contínuo da escola feita 

por seus ancestrais de maneira não absoluta, mas sempre no sentido de transformação e de 

escolha natural que envolve uma superação constante. Destarte, a memória escolar de forma 

diferencial envolve uma base de esquecimento do conhecimento que perdeu a importância, 

devendo, pois, as escolas e as universidades selecionar da cultura o que é mais original e 

avançado para se transmitir nos conteúdos, ainda que seja muito arbitrário, pois as sociedades, 

os níveis de estudos, os alunos e as ideologias mudam a cada época. 

Sob tal perspectiva, o autor afirma que não é só em detrimento do passado que se 

faz a seleção, mas também do presente. É pela necessidade de compreender o presente que se 

selecionam informações do passado sobre a interferência de inúmeras determinações, sejam 

de ordem cultural, social, econômica e/ou estrutural. Assim, a depender do contexto, agentes 

escolares selecionam ou excluem e conduzem ao esquecimento partes significativas da 

cultura. Diferentes escolas fazem diferentes tipos de seleção no interior da cultura, pois os 

docentes podem ter escalas de prioridades divergentes e dar ênfase a conteúdos distintos, ou 

negligenciar determinados aspectos e evidenciar outros. Portanto, todos os docentes e todas as 

escolas fazem seleções de uma forma ou de outra, incluído e excluído aspectos diferentes da 

cultura.  

Cabe destacar que existe ainda uma diferença entre aquilo que o professor 

seleciona e acredita ter ensinado e aquilo que o aluno realmente aprende. E é justamente essa 
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seleção final e consolidação escolar que o autor chama de currículo. Além disso, Forquin 

(1993) lembra que a completude de uma análise e a relação com um currículo, realizada em 

um dado momento, só podem ser efetivamente feitas no seu desenvolvimento, pois muitas 

dessas diferenças se definem nas condições contextuais da ação pedagógica. Assim, 

acreditamos que a busca pelos sentidos da aula atribuídos pelos professores de Biologia 

poderá contribuir para uma análise do currículo que se desenvolve na microcontingência da 

sala de aula. 

Outro aspecto importante evidenciado por Forquin (1993) é a transposição 

didática
3
 realizada pela escola e, que faz desta o local “de gestão e de transmissão de saberes e 

de símbolos”. Nestes termos,  

 

A educação escolar não se limita a fazer uma seleção entre saberes e os 

materiais culturais disponíveis num momento dado numa sociedade. Ela 

deve também, a fim de os tornar efetivamente transmissíveis, efetivamente 

assimiláveis para as jovens gerações, se entregar a um imenso trabalho de 

reorganização, de reestruturação, de “transposição didática” (FORQUIN, 

1992, p. 32). 

 

Desse modo, o professor deve recorrer a uma organização de todo material 

pedagógico em uma sequência de capítulos, tópicos e subtópicos, aplicação e correções de 

exercícios, solicitação de sínteses, esquemas e resumos, sistemas de recompensas e punições e 

toda uma roteirização de ações que torna possível clarificar os conteúdos, promovendo 

aprendizagem. Faz parte também de toda essa transposição didática dispensar longo tempo 

com a exposição do tema, que leva em conta não só a seleção do que deve ser ensinado, mas 

também da situação de quem está ensinando e de quem está aprendendo, as formas e as 

relações a serem transmitidas, bem como a preocupação com o índice de incorporação dos 

saberes pelos alunos e com a formação de habitus
4. 

. 

Ainda que criticados, devemos reconhecer que toda essa inferência funcional da 

didatização decorre de critérios rigorosos que constituem traços de uma cultura sui generis, 

que não são meros artefatos. Pelo contrário, é esse fazer pedagógico que constitui em todas as 

sociedades a via de acesso ao pensamento erudito, à atividade cultural criadora. Porém, o 

                                                           
3
 Para Chevallard (1991, p. 39), a transposição didática ocorre quando “um conteúdo de saber que tenha sido 

definido como saber a ensinar, sofre, a partir de então, um conjunto de transformações adaptativas que irão 

torná-lo apto a ocupar um lugar entre os objetos de ensino”.  

 
4
 Segundo Setton (2002, p.62), baseado em Bourdieu (1983), habitus é compreendido como: “[...] um sistema de 

disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as experiências passadas, funciona a cada momento 

como uma matriz de percepções, de apreciações e de ações – e torna possível a realização de tarefas 

infinitamente diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas [...]”. 
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autor lembra que as análises das transposições didáticas não dão conta de certos aspectos 

específicos dos saberes escolares, nem tampouco podem ser considerados como reflexos da 

cultura geral, nem como mero resultado das transposições didáticas, mas constituem “[...] 

entidades culturais próprias, criações didáticas originais, que levam a recusar a imagem de 

uma escola fechada na passividade [...]” (CHERVEL, 1988, apud FORQUIN, 1993, p. 35). 

Isso não significa dizer que a escola é o berçário onde se começa uma cultura, visto que ela 

não cria ou não inventa ao ensinar o já sabido, mas é preciso reconhecer que a força dos 

saberes específicos, que a tiveram como lugar de produção e matriz, interage com outras 

dinâmicas da sociedade, interferindo significativamente nessas dinâmicas. 

A partir desse entendimento, Forquin (1993) propõe a defesa de uma “oferta 

cultural escolar” equilibrada entre o não dispensar da ideia de cultura e o fato de não a utilizar 

na íntegra seu conceito operatório. Esclarece que, embora seja difícil e arbitrário elucidar 

fundamentos e implicações culturais da educação, ainda assim, esses elementos devem ser 

perseguidos com reflexões e questionamentos, mesmo que fragmentados, pois é o que 

justifica todo o empreendimento dado à educação. O autor defende uma pedagogia 

intercultural, baseada no fundamento do universalismo, aberto e tolerante. Ele sugere que a 

escola não pode ignorar os aspectos do contexto em que se ensina, mas também é preciso se 

esforçar para dar ênfase no que há de mais geral, de mais constante e incontestável nas 

manifestações da cultura humana. Ele, ainda, argumenta:  

 

[...] mesmo desencantados, mesmo desenganados, não podemos nos subtrair 

à continuidade das gerações a que estamos determinados a ensinar, estamos 

determinados a transmitir alguma coisa que valha para os que nos seguem, 

não porque achemos que o mundo se tornará especialmente, por isso, mais 

feliz, mais justo ou mais sábio, mas muito simplesmente porque o mundo 

continua  (FORQUIN, 1993, p. 173).  

 

Tais considerações do autor sugerem uma função específica para a escola, 

contribuindo significativamente para o encorajamento de muitos professores desiludidos com 

o seu papel social. Diante disso, consideramos pertinentes as contribuições de Forquin para 

aprofundar as discussões propostas na presente pesquisa, visto que ele traz argumentos 

relevantes que ajudam a justificar a importância de mais reflexões por parte do pensamento 

pedagógico atual e sobre o ato de ensinar desenvolvido nas particularidades de cada escola.  

Nessa perspectiva, consideramos importante também dialogar com as ideias de 

autores brasileiros que abordam a discussão do conhecimento escolar, a exemplo de Alice 

Casimiro Lopes (1999). No seu livro Conhecimento escolar: ciência e cotidiano, ela 
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apresenta alguns pontos que complementam o pensamento de Forquin (1993), principalmente, 

no que diz respeito ao uso do termo transposição didática e na ideia da seleção do que há de 

mais geral e incontestável nas manifestações da cultura humana para ser ensinado. 

Lopes (1999) analisa os aspectos constitutivos do conhecimento escolar, 

considerando seu espaço epistemológico, suas relações com o conhecimento cotidiano e o 

científico e a forma de como superar suas contradições. Para tanto, a autora aposta na 

perspectiva pluralista e descentralizadora como matriz filosófica fundamental para a análise 

dos diferentes saberes sociais. Também, como forma de desconstruir a ideia de um 

conhecimento escolar limitado, ela parte da cultura erudita/científica, afirmando que 

diferentes saberes possuem diferentes contextos de aplicação, não devendo, por isso, serem 

hierarquizados na escola. A partir dessa perspectiva, a autora defende a existência de raízes e 

razões diversas da multiplicidade cultural, tanto na sucessividade quanto na simultaneidade 

temporal. Ao defender a descontinuidade e o pluralismo da razão e da cultura, ela evidencia a 

existência efetiva de descontinuidades nas razões com que diferentes culturas compreendem o 

mundo. Assim, a pesquisadora acredita poder distanciar de concepções monistas que, na 

defesa de critérios transcendentes, organizam uma hierarquia conceitual de valor e de saberes 

que ideologicamente justificariam as opressões de classe, contribuindo, desse modo, para a 

dessacralização e humanização da cultura. 

Um dos questionamentos que a autora traz refere-se ao fato de os educadores 

estabelecerem uma homogeneidade entre conhecimento erudito/cientifico e conhecimento 

dominante. O saber erudito é entendido como o conjunto de saberes com legitimidade social, 

compreendida como a cultura dominante por excelência, seja pelo fato de sua produção se dar 

em instituições detentoras de poder, como os centros de pesquisas e universidades, ou pela 

situação de classe de quem a produz, distinguindo-se da cultura popular, que é rotulada como 

inferior. Nesse sentido, Lopes (1999, p. 75) destaca:  

 

Considero essa interpretação de cultura erudita equivocada, por representar, 

em verdade, a incorporação da visão ideológica que a classe dominante 

transmite de si mesma. Em outras palavras, a classe dominante constrói a 

ideia de que é elite, na perfeita acepção do terno (o que há de melhor em 

uma sociedade), ao construir a ideia de que sua cultura é erudita e, com isso, 

permite mais facilmente a desvalorização de outras culturas, notadamente 

das classes dominadas. Mais ainda: reafirma a ideia de que possuem o 

melhor porque são o que há de melhor na sociedade. Não é à toa que muitos 

autores utilizam o terno alta cultura para significar a cultura erudita.  
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Desse modo, é clara a atenção da autora para evitar análises que associem a 

cultura erudita ao conhecimento universal, racionalmente organizado e estruturado, ao passo 

que a cultura popular sendo aquela que é destituída de lógica e racionalidade, principalmente, 

pelo fato de ela definir cultura dominante como a cultura que à classe dominante interessa em 

se fazer hegemônica, independentemente que tal cultura seja a erudita, a de massa ou 

científica. É pertinente considerar, porém, para as discussões sobre o conhecimento escolar, 

que Lopes (1999) não está propondo com isso fazer oposição entre cultura erudita e popular, 

mas que se adote um posicionamento reflexivo para romper com o autoritarismo dos saberes 

dominantes, e não os considerar como os únicos válidos ou como os melhores saberes. Do 

mesmo modo, propõe-se evitar posturas populistas que não criticam o senso comum e os 

processos ideológicos que os permeiam, pois, para ela, há alienados em todas as classes e, 

ainda que a apropriação da cultura via educação não desaliene, é preciso trabalhar de forma 

plural para a apropriação do conhecimento.  

Nessa perspectiva, Lopes (1999) propõe outro questionamento, agora com 

referência à seleção cultural.  Ela acredita ser idealista a perspectiva de sistematização e 

universalização de um conhecimento historicamente construído, que deva ser ensinado a 

todos, por essa construção ter se dado num processo contemporâneo de uma sociedade 

dominante e capitalista. Ademais, o conhecimento das classes dominantes nem sempre é, de 

fato, o conhecimento cientifico universal, muitas vezes a hegemonia é de um conhecimento 

que não passa do senso comum. 

A autora aponta também o processo de perda de autonomia da cultura e sua 

transformação em mercadoria, na qual o conhecimento constituído em capital cultural não 

está totalmente disponível para que se possa selecioná-lo. A escola realiza a seleção cultural 

somente dos conhecimentos que lhes são disponibilizados para a seleção. Nesse sentido, a 

autora argumenta que diferentes saberes possuem legitimidade, ainda que não sejam saberes 

científicos, e que o ensino da ciência na escola deve procurar construir um conhecimento que 

permita ao aluno identificar o momento em que a ciência está ocupando um papel 

mistificador, ou quando está ajudando outros saberes a seguir a lógica científica para lhe 

conferir o poder das ciências. 

Ainda sobre o entendimento do processo de seleção cultural, Lopes (1999) nos 

ajuda a entender que o conhecimento escolar não se trata apenas da reconstrução de 

conhecimentos científicos/eruditos, mas de um conjunto de conhecimentos múltiplos e de 

origens diversas, resultado de reconstruções também diversas, e que é transmitido como se 

fosse o que há de mais fundamental na cultura humana. Como Forquin (1993), a autora 
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defende que a escola seleciona saberes, dentre os que são passíveis de serem selecionados, a 

partir da cultura social mais ampla e, partindo-se dessa seleção, promove uma reorganização, 

restruturação e recontextualização dos elementos selecionados. Desses processos, surgem, 

então, segundo a autora, configurações cognitivas tipicamente escolares, compondo uma 

cultura escolar sui generis, com marcas capazes de transcender os limites da escola. No 

entanto, Lopes (1999) não aposta no conceito de transposição didática para representar o 

processo de reconstrução de saberes na instituição escolar, pelo fato de considerar que esse 

conceito passa uma ideia de transportar algo de um lugar para outro, sem esforço de 

transformação.  Por isso, ela prefere o termo mediação didática. Defende-se, portanto, não o 

conceito de ponte que permite a passagem de uma coisa em outra, capaz de mascarar a ruptura 

entre conhecimentos cotidianos e científicos, “[...] mas no sentido dialético: um processo de 

constituição de uma realidade a partir de mediações contraditórias, de relações complexas, 

não imediatas. Um profundo sentido de dialogia” (LOPES, 1999, p. 209). 

Lopes (1999) destaca a existência de uma epistemologia notadamente escolar, 

oriunda do processo de reconstrução dos saberes. Nesse sentido, ela aponta alguns problemas, 

como a ausência de historicidade dos conceitos trabalhados e o excesso da didatização. Essa 

ausência é marcada pela forma de apropriação do conhecimento pela escola, retirando a 

origem e a problemática dos conceitos que são vistos como resultados isolados do conjunto de 

problemas e questões que os originaram. Já o excesso de didatização traz a necessidade de 

relacionar os conceitos abstratos com situações concretas e do uso indiscriminado de 

metáforas e analogias como forma de tornar o conhecimento científico familiar, superando o 

seu distanciamento do senso comum. Assim, tais processos, do ponto de vista da autora, ao 

invés de construir modelos de compreensão da racionalidade científica, fazem cada vez mais 

aproximação com a racionalidade do senso comum, e aquilo que deveria ser efetivamente 

realizado pela escola para que ocorra o aprendizado da ciência, ou seja, a valorização da 

percepção do inusitado, do não-familiar e do estranhamento, é simplificado e tolhido. 

A didatização pelo excesso do uso de metáforas e analogias reforça as concepções 

cotidianas, negando aos alunos o verdadeiro acesso ao conhecimento científico. No entanto, 

vale considerar que há mesmo uma necessidade de familiarizar o conhecimento científico 

para que se torne compreensível para o aluno. Contudo, a depreciação do conhecimento 

científico mediante intensa simplificação não elimina o seu caráter mítico. O fato de não 

haver uma efetiva reflexão sobre o processo de como a ciência opera na produção desse saber 

induz ainda mais ao culto e à admiração desse tipo de conhecimento, ainda que não seja a 

intenção da escola atrapalhar esse acesso. No entanto,  
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Por vezes, podemos constatar que o esforço de professores e livros didáticos 

em elaborar explicações para seus alunos com o uso da linguagem não 

formal acaba por constituir novas formas de abordagem de conceitos 

científicos, novas configurações cognitivas, não necessariamente 

equivocadas ou permeadas por metáforas – mas formas que facilitam a 

compreensão de conceitos, inclusive pela comunidade científica. O desafio é 

justamente compreender, o que parece ser, numa análise primeira, 

contradição intrínseca ao conhecimento escolar: ao mesmo tempo produzir 

configurações cognitivas próprias e socializar o conhecimento científico 

(LOPES, p. 215-216). 

 

A autora defende que os processos de mediação didática são eminentemente 

produtores de aspectos próprios de aprendizagem, mas nem sempre são capazes de tornar 

público o conhecimento científico privativo de determinados grupos sociais. Assim, o 

conhecimento escolar é compreendido como ambíguo, pois ao mesmo tempo em que produz 

configurações cognitivas próprias e socializa o conhecimento científico, seus processos de 

mediação didática difundem erros conceituais e visões de ciências conservadoras e 

equivocadas, distorcendo o conhecimento científico.  

Desse modo, o conhecimento escolar é considerado como um campo de acordos e 

conflitos que necessariamente não garante a sistematização de um saber puro, universal, 

erudito e ou científico. Porém, segundo a autora, isso não caracteriza a escola como uma 

instituição que apenas reproduz conhecimento e/ou recebe subprodutos da cultura social. A 

contribuição do conhecimento científico é no sentido de dar suporte ao aluno para reelaborar 

seu conhecimento cotidiano. A mesma escola tida como consumidora de conhecimento, com 

o seu trabalho de didatatização, também produz saber à medida que reelabora e reconstrói 

conhecimentos para torná-los compreensíveis e ensináveis aos alunos. Trata-se, portanto, de 

uma atividade de produção original com um papel de socializar e produzir conhecimentos que 

precisa ser resgatado e salientado. E esse seu papel será cada vez melhor exercido na medida 

em que as condições de trabalho sejam favoráveis, assim como a formação de professores 

forem garantidas (LOPES 1999). 

Concordando com Lopes (1999), Carmo (2013), ao examinar a categoria saberes 

docentes em articulação com os estudos do conhecimento escolar na formação de professores 

de Ciências e Biologia, destaca o professor como agente atuante na produção desse 

conhecimento e o espaço da sala de aula como lugar de produção destes saberes. Para Carmo 

(2013), os saberes acima apresentados são originados de fontes diversas que, via ação do 

professor, por meio dos seus mais variados procedimentos didáticos, são transformados e 

reelaborados constantemente.  
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De acordo com as considerações dos autores inseridos neste debate, fica evidente 

que, para o conhecimento escolar se configurar na integração dialética com os outros 

conhecimentos, ele precisa se firmar como um próprio, dono de uma identidade e certa 

originalidade. Para tanto, um dos desafios a ser enfrentado é assumir o espaço epistemológico 

de legítimo conhecimento. É também explícito nos argumentos dos autores que, para uma 

efetiva caracterização e fundamentação das qualificações epistemológicas do conhecimento 

escolar, há ainda grande necessidade de uma nova prática pedagógica e de maiores reflexões 

que revelem sua condição de fundar um conhecimento realmente novo que não se aprisione 

nos limites caracterizadores do saber cotidiano e do científico. 

Diante de tais ponderações, Sacristán (2000) lembra a complexidade da mediação 

do currículo pelo professor. Para ele, essa mediação não pode ser vista como uma simples 

operação de retirar ou acrescentar conteúdos, pois, diariamente, o docente tem que enfrentar 

situações singulares, improváveis e conflitivas pelo fato de não existir apenas uma forma 

correta de abordagem e de que os próprios conteúdos curriculares, tidos como elementos de 

uma educação de qualidade, são altamente variados. Ademais, o professor não pode ser 

considerado apenas como um mero aplicador de diretrizes, um executor de propostas 

elaboradas por outros, alheios ao contexto e à realidade social em que o currículo será 

desenvolvido. Ele faz seleção dentro da cultura e produz conhecimento (SACRISTAN, 2000). 

Desse modo, apesar de ainda existirem muitas indefinições e incertezas no dia a 

dia dos professores que continuam absorvidos pelo imediatismo do cotidiano escolar e ainda 

persistirem o envolvimento e o compromisso com a exclusividade do conhecimento 

científico, inviabilizando a busca por um corpo epistemológico para o conhecimento escolar, 

muita coisa pode ser superada pela reflexão da prática pedagógica. Desse modo, ainda que o 

problema da legitimidade dos conhecimentos escolares oriundos, de certa forma, da teoria 

crítica – e, de acordo com Forquin (1993) –, interpele diretamente a identidade dos 

professores, há o que se propor a partir da consolidação de um novo conhecimento escolar. 

Para tanto, é necessária uma escola organizada e gerida para que os indivíduos que a 

frequentam tenham acesso a saberes que lhes são úteis e que o seu cotidiano não lhe oferece. 

Em contrapartida, este pode ser um espaço que também fortalece a identidade docente e 

valoriza a profissão. 

Com base nessas considerações, desejamos que a presente pesquisa ofereça 

algumas contribuições para entender o que está sendo ensinado nas aulas e fomentar acirradas 

reflexões sobre a prática pedagógica e a construção do conhecimento escolar. 
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1.3 O Currículo: do prescrito ao praticado  

 

Nesta seção discutiremos o conceito de currículo e a sua abordagem, tanto no que 

tange à prescrição nos documentos oficiais que regulamentam o Ensino Médio, quanto na 

forma como este se materializa na aula. Para isso, consideraremos as concepções de currículo 

dos principais autores que subsidiam o presente estudo. 

De acordo com Silva (2003), uma definição de currículo não revela o que ele 

essencialmente é, mas a forma como ele é definido por um determinado autor. Nesse sentido, 

conceituar currículo não é algo fácil, na medida em que o termo é considerado polissêmico, 

encerrando múltiplos significados, tanto no que se refere às diferentes concepções curriculares 

dos teóricos, quanto às dos próprios professores. Desse modo, importa lembrar que o 

significado atribuído ao currículo pelo docente vai aparecer na sua prática, resultando em 

diversas ações pedagógicas originadas a partir de diferentes formas de concebê-lo. Estudá-lo 

é, portanto, uma oportunidade de refletir sobre a complexidade e contingência da aula, na qual 

o currículo se transforma em ação. Assim, desde o domínio da concepção central até o aluno, 

muitas são as definições em torno das quais podemos pensá-lo e seus diferentes níveis de 

abrangência. E, ainda que pretendêssemos, não daríamos conta de trazer aqui uma análise 

detalhada e completa de todas as definições. Nesta pesquisa, consideramos fundamental 

apresentar algumas concepções de currículo, porém, optamos por adotar mediante o processo 

que se configura na prática, referenciada por Sacristán (2000).  

Nesse sentido, de acordo com Sacristán (2000, p. 34), o currículo é uma atividade 

que envolve vários subsistemas ou práticas, como a pedagógica, e manifesta-se em distintos 

comportamentos práticos, além de ser o meio pelo qual a escola cumpre sua função 

socializadora e cultural.  Desse modo, não há como compreendê-lo somente como um objeto 

estático proveniente de um determinado modo de pensar a educação ou as aprendizagens. O 

autor propõe uma forma de melhor defini-lo. Assim, para Sacristán (2000, p. 34), o currículo 

envolve:  

 

O projeto seletivo de cultura, cultural, social, política e administrativamente 

condicionado, que preenche a atividade escolar e que se torna realidade 

dentro das condições da escola tal como se acha configurada. Por trás de 

todo currículo existe, de forma mais ou menos explícita e imediata, uma 

filosofia curricular ou orientação teórica que é, por sua vez, síntese de uma 

série de posições filosóficas, epistemológicas, científicas, pedagógicas e de 

valores sociais. 
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Por sua vez, Goodson (2013) considera o currículo como construção social. Ele 

ressalta que este não deve ser visto apenas como a expressão, a representação ou o reflexo de 

determinados interesses sociais, mas também como um instrumento que produz determinadas 

identidades e subjetividades sociais, pois ele não apenas representa, ele faz. O autor enfatiza a 

necessidade de reconhecer que a inclusão ou exclusão no currículo tem conexões com a 

inclusão ou exclusão na própria sociedade.  

No entanto, Silva (2003), após realizar uma análise das teorias do currículo, traz 

uma visão de que o conhecimento que o constitui está intimamente envolvido naquilo que 

somos e que nos tornamos. Nesse sentido, para o autor, currículo é espaço, lugar, território, 

relação de poder, percurso, texto, discurso, documento e tudo mais que forja a nossa 

identidade. E, segundo ele, a depender dos objetivos que tenha a educação, currículo pode ser 

percebido como resultado da seleção de um universo maior de conhecimentos e saberes. 

Assim, se o propósito da escola for o de formar um ser humano crítico e participativo na 

sociedade, é necessário selecionar os saberes que garantam essa criticidade e que favoreçam a 

formação desse educando.  

Muitos outros autores trazem uma compreensão de currículo atrelada às relações 

de poder e, portanto, nada imparcial. Apple (2006) é um autor que concebe o currículo 

estreitamente relacionado às estruturas econômicas e sociais mais amplas, nada inocentes e 

muito menos neutras. Para ele, a seleção de conhecimentos que o compõem é o resultado de 

um processo que reflete os interesses particulares de classes e grupos dominantes, realizado 

por alguém, ou por algum grupo, acerca do que seja conhecimento legítimo. Por isso, o autor 

afirma que o currículo é oriundo das tensões, conflitos e concessões culturais, políticas e 

econômicas que, por vezes, organizam ou desorganizam um povo. Na perspectiva de Apple 

(2006), as definições, incorporações e seleções do que é tido como legítimo evidenciam que o 

sistema econômico e o cultural estão dialeticamente ligados. Logo, o conhecimento é poder e 

se concentra especialmente nas mãos daqueles que já o possuem e que também têm o controle 

do capital cultural e o econômico. Portanto, na educação, como na distribuição desigual de 

bens econômicos e de serviços, quem já tem tende a receber mais ainda (APPLE, 2006). 

Comungando da ideia da não neutralidade do currículo, Sacristán (2013) o aponta 

como um território controverso e conflituoso, no qual muitas decisões são tomadas, muitas 

escolhas são feitas e inúmeras ações são realizadas em conformidade com algumas 

orientações que não são as únicas possíveis, e que avaliar e determinar quais decisões devem 

ser tomadas não podem ser reduzidas a uma tarefa técnica. Para o autor, tais determinações 
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expressam interesses e concepções diversas que definem tais escolhas e atingem pessoas 

detentoras de direitos.  

Temos também as visões de autores que trazem a ideia de hibridismo cultural no 

currículo. Embora defendida de forma diferente, Lopes (2008) e Macedo (2006) comungam 

dessa visão. Macedo (2006) compreende o currículo como lugar de enunciação, em que o 

cultural deve ser visto como híbrido, ou seja, como práticas ambivalentes em sua própria 

constituição. Para ela, o cultural não pode ser visto como fonte de conflito entre as diferentes 

culturas, mas como prática discriminatória em que a diferença é produzida. A autora ainda 

insiste que devemos pensar o currículo como espaço-tempo de fronteira, no qual as relações 

que prevalecem são as interculturais. Estar na fronteira “[...] significa desconfiar dessas 

coleções e viver no limiar entre as culturas, um lugar-tempo em que o hibridismo é a marca e 

em que não há significados puros” (MACEDO, 2006, p.106).  No entanto, Lopes (2008) 

defende a ideia de um currículo integrado e para o processo de recontextualização dos 

discursos que compõem a hibridização. Essa autora propõe “[...] analisar a atual centralidade 

do discurso de integração curricular, articulada à centralidade do foco na organização 

curricular, como um discurso pedagógico híbrido que constitui as políticas de currículo na 

atualidade” (LOPES, 2008, p. 32). 

Por sua vez, a concepção de currículo do ponto de vista da fenomenologia não é 

constituída de fatos, muito menos de conceitos  abstratos, mas como experiência e local de 

questionamento dessa experiência (SILVA, 2003, p.41). Essa é uma forma de exame 

renovado da vida cotidiana de docentes e aprendizes que se acostumaram a ver essa vida 

como banais e naturais. Nessa concepção, os estudantes são encorajados a aplicar sua própria 

experiência, no seu mundo vivido, aspecto este que caracteriza a investigação 

fenomenológica.  Silva (2003, p. 41), assevera, portanto, que  

 

Na perspectiva da fenomenologia, são primeiramente, as próprias categorias 

das perspectivas tradicionais sobre currículo, sobre pedagogia e sobre ensino 

que são submetidas à redução e a suspensão fenomenológica.  

 

Ainda na perspectiva fenomenológica, Pinar (1999) defende o currículo como 

uma “conversa complicada” que ocorre na e para além da sala de aula, entre alunos e 

professores específicos, mas também uma conversa que os sujeitos fazem consigo mesmos.  

Desse modo, o autor afirma que “é a experiência vivida do currículo – currere, o correr do 

curso em que o currículo é experimentado e vivido” (PINAR, 1999, p. 20). Essa forma verbal 

é preferível pelo autor em detrimento do substantivo, que passa uma ideia de completude, por 
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remeter o termo currículo à ação, processo que privilegia o conceito do indivíduo nos estudos 

curriculares, pois “[...] o currere ressalta a experiência cotidiana do indivíduo e sua 

capacidade de aprender a partir da experiência, reconstruir a experiência por meio do 

pensamento e do diálogo para possibilitar o entendimento” (PINAR, 1999, p. 20).  

Diante das diversas concepções expostas nesta seção e da possibilidade de o 

currículo também poder ser abordado mediante análise dos mais diversos níveis de 

abrangência, decidimos salientar a sua não objetividade absoluta. O currículo pode variar 

desde um sentido restrito, em que é entendido como sequência de conteúdos das disciplinas 

que integram um curso, até o mais amplo, como tudo o que os alunos aprendem, seja formal 

ou informal. Nesse sentido, Sacristán (2000) traz uma ideia da não objetividade do currículo 

quando o apresenta pelos diferentes níveis e distinções de prática que intervém no processo 

educativo. O autor concebe o currículo em algumas dimensões, são elas: o prescrito, o 

modelado, o em ação, o realizado e o avaliado. 

Para ele, o currículo prescrito é o conjunto de prescrições e orientações gerais 

definidas a nível oficial e apresentado aos professores, ou seja, o conjunto de propostas e 

materiais que são elaborados com o objetivo de traduzir para os docentes o significado e os 

conteúdos do currículo prescrito. Já o currículo modelado é o resultado da ação dos 

professores sobre as propostas recebidas mediante o planejamento da sua prática. Surge, na 

medida em que cada professor modifica, com base na sua cultura profissional, as diretivas 

oficiais o currículo, apresentado nos diversos materiais, guias e livros didáticos. O currículo 

em ação corresponde à concretização curricular na sala de aula – o que de fato é evidenciado 

nas explicações e exemplificações na aula. O currículo realizado diz respeito aos efeitos da 

prática letiva e traduz-se, principalmente, nas aprendizagens realizadas pelos alunos. Por fim, 

Sacristán (2000) considera o currículo avaliado os aspectos do currículo que são avaliados, 

expressos em mecanismos que podem ser produzidos no âmbito interno ou externo à escola e 

que, por diversas razões, tende a incidir sobre determinados componentes em detrimento de 

outros, considerando o ensino do professor e a aprendizagem dos alunos. Embora nos pareça 

muito tênue o limite entre uma dimensão e outra, o autor, nos argumentos que apresenta, traz 

essas distinções. 

Diante disso, neste ponto do trabalho, comentaremos os níveis de currículo 

prescrito e praticado apresentados por Sacristán (2000). Segundo ele, os sistemas educativos 

como consequência das relações inflexíveis a que estão submetidos são regidos por “[...] 

algum tipo de prescrição ou orientação do que deve ser seu conteúdo” (SACRISTÁN, 2000, 

p. 104). O currículo prescrito, portanto, representa os documentos oficias que chegam às 
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escolas e intencionam normatizar e homogeneizar os processos educativos. Nas palavras do 

autor:  

 

O currículo prescrito para o sistema educativo e para os professores, mais 

evidente no ensino obrigatório, é a sua própria definição, de seus conteúdos, 

e demais orientações relativas aos códigos que os organizam, que obedecem 

às determinações que procedem do fato de ser um objeto regulado por 

instâncias políticas e administrativas (SACRISTÁN, 2000, p.109).  
 

Desse modo, o autor sugere que essa prescrição é algo que tira a autonomia do 

professor, já que o docente passa a ter suas práticas controladas, de modo a observar se está 

ou não cumprindo aquelas instruções. Outro aspecto destacado pelo autor é que a prescrição 

de um currículo mínimo e de diretrizes curriculares para um nível de ensino supõe que todos 

sejam iguais, possuam o mesmo nível cultural, mesma condição social e econômica. A 

implantação de um currículo mínimo é configurada como uma possibilidade de garantir o 

acesso de todos ao ambiente escolar, criando a utópica ideia de que “[...] um currículo mínimo 

comum está ligado à pretensão de uma escola também comum” (SACRISTÁN, 2000, p. 111). 

Por outro lado, na prática, entendemos que esta prescrição é transgredida e que o professor 

assume a condição de colaborador deste currículo, (re)modelando, (re)configurando, 

adequando-o às necessidades do contexto e levando em consideração as suas experiências e as 

dos seus alunos.  

Segundo Sacristán (2000), o currículo em ação faz com que o ensino ocorra 

dentro de uma lógica de interatividade entre professores e alunos, entendendo que as 

experiências ocorridas fora do espaço escolar podem se transformar em contextos de 

aprendizagens. Objetivando esclarecer o conceito, o autor destaca que  

 

O currículo na ação é a última expressão de seu valor, pois, enfim, é na 

prática que todo projeto, toda ideia, toda intenção, se faz realidade de uma 

forma ou outra; se manifesta, adquire significação e valor, 

independentemente de declarações e propósitos de partida. Às vezes, 

também, à margem das intenções, a prática reflete pressupostos e valores 

muito diversos. O currículo, ao se expressar através de uma práxis, adquire 

significado definitivo para os alunos e para os professores nas atividades que 

uns e outros realizam e será na realidade aquilo que essa depuração permita 

que seja (SACRISTÁN, 2000, p. 201).  

 

Destarte, o autor nos ajuda a entender que é na maneira como o currículo se 

concretiza, nos espaços reais, que de fato ele se comprova. É no movimento da prática que ele 

adquire sentido, não tendo um fim em si mesmo. Assim, podemos concebê-lo como um 
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terreno que oportuniza professores e alunos a sentirem-se de fato como sujeitos concretos, 

reconhecendo-se como seres construtores de saberes e, portanto, de currículos. A construção 

de currículos pressupõe compreender que, em um ambiente escolar, existem relações 

interpessoais, permitindo troca de saberes, de experiências e a criação de novas situações de 

aprendizagens. Por esse prisma, entendemos que nessa simbiose de saberes e experiências é 

inadmissível conceber um currículo estático de caráter puramente descritivo (SACRISTÁN, 

2000). 

Assim, o currículo é algo muito mais amplo que um conjunto de propostas escritas 

que se constitui em determinadas relações sociais e culturais e pode ser pensado a partir das 

diversas realidades, ainda que não possa negar que essas propostas escritas são tomadas a 

partir de um significado dado a priori que privilegia a organização de um determinado saber 

no tempo e no espaço da escola. É imprescindível salientar, portanto, que as manifestações 

escritas, determinações legais, projetos e matrizes compõem apenas uma das suas dimensões, 

pois “[...] o currículo real é mais amplo que qualquer „documento‟ no qual se reflitam os 

objetivos e planos que temos” (SACRISTAN,1998, p. 86). Portanto, fica evidente que o 

currículo é uma construção social que, de uma forma dialética, opera em dois níveis “[...] 

primeiramente em nível da própria prescrição, mas depois também em nível de processo e 

prática” (GOODSON, 2013, p. 67). Nesse caso, o currículo como prescrição revela um roteiro 

para legitimar o trabalho docente. Esse roteiro indica o status curricular de determinadas áreas 

de conhecimento, revela lutas e manifestações em defesa de determinadas áreas, classifica 

saberes e, também, de forma oculta, os professores que nele atuam. Já o currículo em nível de 

processo e prática revela saberes e fazeres da docência e também tradição. 

Por essa razão, consideramos pertinente apresentar na seção seguinte a forma 

como o currículo prescrito nos documentos oficias que regulamentam o Ensino Médio e, em 

particular, o ensino de Biologia está posta. 

 

1.4 Currículo: entre a sentença e a transgressão   

 

Nos últimos tempos, mudanças radicais se fizeram sentir por todos os lados, e 

como afirma Silva (2003), o desenvolvimneto do currículo está asscoiado ao desenvolvimento 

da sociedade. Desse modo, ele se encontra também em constante fluxo e transformação. No 

Brasil, surgiram mudanças substanciais na forma de entender o currículo, apresentando 

grande visibilidade e prestígio por conta das discussões sobre políticas oficiais e as relevantes 

produções teóricas que discutem novas influências sobre o tema (MOREIRA, 2001). A saber, 
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a proposta de articulação curricular divulgada em 1990, a partir das reformas educacionais 

ocorridas no Brasil,  tem sua origem nos currículos baseados na pedagogia da competência. 

Sua influência vem de vários autores, a exemplo de Perrenoud (1999, p. 7), que define 

competência como “[...] uma capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de 

situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles”.  

De acordo com Silva (2015), os vários diagnósticos acerca do Ensino Médio vêm 

sinalizando a emergência de tempos de crise nessa etapa da educação básica. Nesse sentido, 

diretrizes e resoluções foram produzidas de forma intensa nos últimos anos, tanto a nível 

nacional quanto internacional, visando politicamente produzir mudanças nos padrões de 

desempenho das instituições e ampliar seu potencial de contribuição para a vida social e 

econômica. Em linhas gerais, constata-se uma aspiração pela constituição de novos currículos 

escolares que atendam às demandas juvenis e que sejam atraentes, flexíveis e inovadores 

(SILVA, 2015). Essa flexibilização curricular que aparece nos documentos das reformas da 

educação básica empurrou as escolas e os professores para uma posição de destaque e um 

maior protagonismo, ao mesmo tempo em que os coloca diante de novos desafios. Desse 

modo, podemos inferir que a complexidade crescente da sociedade e as muitas mudanças 

introduzidas na organização escolar experimentam tempos de grandes adversidades e 

impossibilidades. 

No bojo dessas mudanças, podemos destacar a reformulação do Ensino Médio no 

Brasil, elaborada com base no discurso de que era necessário atualizar a educação brasileira 

para impulsionar uma democratização social e cultural da ampla parcela da juventude que 

termina a educação básica, bem como enfrentar os desafios propostos pelos processos globais 

que excluem de participar dos seus sistemas de produção e serviços os trabalhadores não 

qualificados (BRASIL, 2002).  

 Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – PCNEM 

(BRASIL, 2000), o Ministério da Educação – ao propor a reforma desse segmento – procurou 

atender às necessidades postas por um cenário de profundas mudanças sociais, econômicas, 

políticas e culturais no âmbito mundial. Essa reformulação foi estabelecida pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), nº 9.394 de 1996, e regulamentada em 

1998 pelas Diretrizes do Conselho Nacional de Educação e pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN (BRASIL, 2004).  

Nos termos da lei, de sua regulamentação e do seu encaminhamento, o Ensino 

Médio é estabelecido como etapa conclusiva da educação básica da população estudantil, 

deixando de ser simplesmente uma preparação para o vestibular ou para o exercício 
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profissional, como antes se previa
5
. De acordo com os documentos oficiais, o desafio para a 

comunidade escolar é superar essa limitação, preparando os jovens para a vida, qualificar para 

a cidadania e capacitá-los para o aprendizado permanente. Para tanto, os encaminhamentos 

propõem uma ação articulada no interior de cada área do conhecimento e no conjunto das 

áreas, bem como novas estratégias de ação por parte dos professores para auxiliar o jovem 

estudante a se formar para a vida, desenvolvendo neste, entre outras habilidades, o saber se 

informar, comunicar, argumentar, compreender e agir. Assim, fica evidente que o objetivo da 

nova educação prevista na lei é promover competências gerais via desenvolvimento das 

habilidades pessoais e das preferências culturais de cada aluno e não mais transmitir 

conhecimentos disciplinares padronizados na forma de informações e procedimentos 

estanques (BRASIL, 2004). 

De acordo com a LDBEN nº 9.394/96, o currículo passa a ser considerado como 

um projeto aberto e flexível que se desenvolve mediante a análise da diversidade e de 

necessidades e contextos locais e individuais. Desse modo, as Diretrizes Curriculares para o 

Ensino Médio – DCNEM passam a estabelecer as competências e habilidades que deverão 

servir de referência às propostas pedagógicas, bem como aos princípios condutores da 

organização curricular. Esse documento traz referências, objetivos e normativas para todo o 

Ensino Básico. Advoga-se ainda a necessidade de ultrapassar uma visão estática, prescritiva e 

normativa do currículo, destacando as competências a desenvolver e os tipos de experiências 

de aprendizagens que devem ser proporcionadas a todos os alunos (BRASIL, 2008). 

Como a implementação das DCNEM demandaram outros fatores não efetivados, 

constatou-se o distanciamento entre esse documento e a realidade escolar. Com relação à 

Biologia, por exemplo, os PCNEM que complementam as DCNEM fazem referência explícita 

a essa disciplina vinculada às três áreas do conhecimento, porém, apresentam um diálogo que 

não aprofunda suficientemente suas principais questões junto aos professores, com reflexões 

pouco efetivas para a sala de aula. Por essa razão, os PCN+ Ensino Médio foram propostos 

como orientações complementares aos PCNEM, com a finalidade de apresentar um diálogo 

direto com os professores e os educadores, tornando menor a distância entre a proposição das 

ideais e sua execução (BRASIL, 2008).  

Nos PCN+ Ensino Médio, há a reafirmação do compromisso com a necessidade 

de articular as competências gerais com os conhecimentos disciplinares, organizando de 

                                                           
5
 Interessa salientar que o Ensino Médio como etapa conclusiva da Educação Básica só foi efetivamente 

reconhecido a partir da Emenda Constitucional nº 59, de 2009, e incluído no texto da atual Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional em abril de 2013. 
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forma mais sistemáticas as propostas do PCNEM. Esse documento apresenta conhecimentos, 

competências e disciplinas organizadas ao redor de seus temas estruturadores. No caso da 

Biologia, reconhece-se que os principais temas se referem à compreensão da vida na Terra, 

das consequências dos avanços tecnológicos e da interação humana sintetizados em seis temas 

estruturadores, a saber: (i) interação entre os seres vivos; (ii) qualidade de vida das populações 

humanas; (iii) identidade dos seres vivos; (iv) diversidade da vida; (v) transmissão da vida, 

ética e manipulação gênica; e (vi) origem e evolução da vida, além de apresentar as 

abordagens desses conteúdos em unidades temáticas e a organização do tratado escolar, bem 

como estratégias para a ação docente em sala de aula no ensino de Biologia (BRASIL, 2002, 

p. 41). 

Nessa perspectiva, vê-se o ensino de Biologia por demais desafiador, no contexto 

das reformas, pois deverá possibilitar aos alunos a participação nos debates contemporâneos 

que exigem conhecimento biológico, e, para tanto, faz-se necessária uma formação do 

indivíduo com um sólido conhecimento crítico de Biologia para opinar sobre temas 

polêmicos, bem como questões do dia a dia que interferem na sua saúde e na comunidade. O 

desafio do professor de Biologia é, então, superar a visão dicotômica do aluno que separa o 

que é estudado na disciplina e o seu cotidiano, possibilitando o desenvolvimento de 

habilidades necessárias para que o discente compreenda o papel do homem na natureza. 

Destarte, na tentativa de melhor implementar as propostas dos documentos que regulamentam 

a última etapa da educação básica, o MEC promoveu, durante o ano de 2004, uma discussão 

nacional em todas as cinco regiões do país, sobre a organização curricular no Ensino Médio. 

Dessas discussões, saíram então as Orientações Curriculares para o Ensino Médio, descritas 

em três volumes de acordo com as áreas de conhecimento (BRASIL, 2008). 

No entanto, a mais recente polêmica da reforma do Ensino Médio é a discussão 

sobre uma nova Base Nacional Comum Curricular – (BNCC), um documento que descreve 

conteúdos e saberes para cada ano e segmento da Educação Básica. Com a instabilidade na 

política brasileira atual, marcada por correntes conservadoras, as discussões são acaloradas e 

repercutem de forma nem sempre positivas. Ainda que prevista na Constituição Federal de 

1988, na LDBEN/1996 e recentemente incluída no último Plano Nacional de Educação (PNE 

– 2014/2024), a BNCC gera reflexões e exige dos agentes sociais profícua participação e 

atenção (AZEVEDO, 2016). A notada ausência de uma maior especificação quanto à natureza 

e necessidade da nova BNCC parece refletir uma tensão, uma vez que, de acordo com os 

documentos oficiais anteriormente analisados, já se tem uma Base Nacional. 
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Ainda que os documentos oficiais salientem que não há uma rigidez no que 

ensinar, flexibilizando as escolhas dos conteúdos, eles “[...] consideram que há um conjunto 

de conhecimentos que são necessários ao aluno para que ele compreenda a sua realidade e 

possa nela intervir com autonomia e competência” (BRASIL, 2008, p. 19). Esse conjunto de 

conhecimentos selecionados pelos documentos acaba sendo reproduzido nos livros didáticos 

e, consequentemente, são selecionados para serem ensinados. Assim, os documentos acabam 

por prescrever um currículo nacional com algumas finalidades implícitas na organização e na 

seleção dos conteúdos, uma vez que alguns temas aparecem e outros não (MARTINS, 2000). 

No que tange ao ensino de Biologia, as perspectivas, segundo Azevedo (2016), 

não são as melhores. Dentre os vários elementos propostos pelo autor para esse debate, ele 

salienta um eminente retrocesso do ensino, ao evidenciar a possibilidade de reduzir o processo 

de aprendizagem ao acúmulo de conteúdos, numa perspectiva tecnicista para o ensino da 

Biologia, desconsiderando tradições curriculares e o conhecimento acumulado pela pesquisa.  

Convém ressaltar que as alterações contidas nos novos documentos oficiais para a 

educação básica brasileira remetem para a escola e para os professores a responsabilidade de 

respostas adequadas aos seus alunos e aos contextos de trabalho, pois é exigida maior 

capacidade de decisão, face ao desenvolvimento do currículo, no qual uma reflexão sobre sua 

prática é fundamental. No entanto, apesar de os textos oficias trazerem uma aparente proposta 

para a construção de uma concepção de currículo mais aberta, abrangente, e práticas de gestão 

curriculares mais flexíveis a cada contexto, com maior autonomia e poder de decisão para o 

professor em termos de ações e estratégias curriculares, não foi o que encontramos. Em 

termos de estrutura, inferimos que a reorganização do currículo proposta nos documentos 

oficiais se mostra de forma bastante sentenciada, principalmente quando consideramos as 

orientações curriculares encaminhadas aos professores. Essas chegam às escolas como um 

veredicto para uma prática de sucesso, com pouco ou nenhum espaço para uma verdadeira 

autonomia docente em suas escolhas e decisões. Assim, nessa conjuntura de mudanças, as 

propostas não conseguem ser permeáveis ao seu contexto, persistindo nas velhas formas de 

organização e funcionamento. As transformações na prática do professor não são visíveis, não 

dando conta de assumirem as responsabilidades que lhes foram colocadas com as alterações 

nos documentos oficiais.  Percebemos, portanto, uma evidente discrepância entre os discursos 

oficiais ancorados em abordagens curriculares baseadas no desenvolvimento de competências 

essenciais e o cerceamento da autonomia da escola na gestão do currículo e do papel do 

professor em sua operacionalização. Nesse sentido, reconhecemos que, apesar de avanços, 

ainda há um abismo entre as propostas oficiais e as práticas existentes nas escolas. 
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Nesse sentido, Sacristán (2000) nos ajuda a entender que a construção do 

currículo não deve ser algo abstrato, desvinculado da realidade vivenciada pela comunidade 

escolar, pois ao considerá-lo como um processo construído coletivamente, seus conteúdos e 

formas não podem ser indiferentes ao contexto nos quais se configuram. Portanto, o currículo 

é organizado dentro de um sistema escolar concreto, de modo que o seu significado é dado 

pelos contextos nos quais ele está inserido: o de aula, o pessoal e social, o histórico escolar e o 

político. Em consonância com essa idéia, Linuesa (2013. p. 214) afirma que  

 

[...] a aula é o lugar onde a aprendizagem é produzida, é o currículo em ação, 

por isso não podemos deixar de considerar que é nesse âmbito onde a cultura 

selecionada no currículo base e o método selecionado pela escola como 

unidade organizadora se tornam reais. 
 

Tudo isso, porém, não garante que a aula receba o valor e o significado que tem. 

Por isso, ouvir o que os professores pensam sobre a aula e discuti-la é entender a importância 

do que e o que se materializa em termos de propostas educacionais em nossas escolas. Pois, se 

a aula é o currículo em ação, a importância dada a ela se traduz na importância dada a esse 

currículo que ali se materializa. 

Nesse sentido, Apple (2006) nos lembra que não há como garantir que tudo que é 

imposto pelos documentos oficiais será colocado em prática, não há garantia de que, na sala 

de aula, o professor irá reproduzir exatamente aquilo que se deseja que ele reproduza. Nessa 

relação de reprodução e também de contradição, muitos professores podem usar do seu poder 

e sua autonomia em sala de aula para rejeitar parte das determinações que recebem via 

documentos oficiais e aproveitar as brechas encontradas para desenvolver seu trabalho numa 

perspectiva mais crítica, voltada à construção do pensamento reflexivo (APPLE, 2006). 

Assim sendo, compreender o currículo implica romper com ideias utópicas e equivocadas que 

foram consolidadas ao longo do tempo, em que sua imagem estava associada a um conjunto 

de disciplinas e conteúdos que deveriam ser trabalhados seguindo uma lógica linear. 

Precisamos pensar em currículo como “[...] umas práxis antes que um objeto estático 

emanado de um modelo coerente de pensar a educação ou as aprendizagens necessárias das 

crianças e dos jovens” (SACRISTÁN, 2000, p. 15). 

Nos achados de Santos (2017), o currículo prescrito interfere política e 

pedagogicamente no contexto escolar por ela pesquisado, sendo uma forte  referência para 

muitos professores, além de estes não se reconhecerem como coautores de currículo. Porém, 

segundo os autores que referenciam nosso estudo, é difícil aceitar um papel para o professor 
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limitado a imitação e manutenção, a não ser nas intensões políticas, pois na realidade, mesmo 

quando o currículo assume um caráter puramente prescritivo, com sistemas educativos e 

programas com pouco grau de autonomia, é sempre o professor que traduz as indicações 

curriculares ao nível da prática. Sacristán (2000) argumenta, então, que – para o bem ou para 

o mal –, num sentido ou no outro, ao professor só se pode atribuir politicamente o papel de 

adaptador ou, em maior medida, o de criador e nunca um papel neutro. Por isso, precisamos 

entender que o currículo prescrito, embora pulverizado de uma aparente neutralidade, possui 

“intencionalidade” (SACRISTÁN, 2000), a qual não devemos negligenciá-la, precisamos, 

pois, refletir por meio de nossas práticas de qual forma estamos contribuindo para propagar 

somente aquilo que convém à classe dominante. Desse modo, importa que os professores 

busquem o sentido do que é ensinado nos contextos específicos em que o ensino ocorre, pois 

o que é ensinado na escola é uma reinterpretação de conhecimentos e saberes disponíveis na 

cultura, considerados valiosos pela sociedade. Assim, fica evidente que oportunizar esse 

profissional a falar sobre os significados da sua ação, a refletir sobre a sua prática e os 

aspectos que o afetam potencializa a compreensão do seu agir, podendo implicar em ações 

mais conscientes, responsáveis e comprometidas. 
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CAPÍTULO 2 – PERCURSOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

Apresentamos neste capitulo os princípios metodológicos que permitiram explorar 

nosso objeto de estudo. Buscamos caracterizar a natureza qualitativa e o enfoque 

fenomenológico por meio de alguns dispositivos discutidos por Alfred Schutz. 

Caracterizamos também o campo da pesquisa, os sujeitos participantes, os procedimentos e 

instrumentos para apreensão dos dados. Por fim, destacamos a técnica de Análise de 

Conteúdo e a forma como foi utilizada para a produção, organização e análise dos dados. 

 

2.1 Princípios teórico-metodológicos da pesquisa qualitativa 

 

Nossa investigação perpassa por situações que convergem para uma compreensão 

de que a aula é algo singular, pois adquire feições próprias de acordo com o contexto em que 

ela acontece e com as especificidades dos seus autores. Nesse caso, evidenciamos o professor 

como personagem principal na condução da aula, que, com as margens de autonomia que 

possui, organiza essa prática. Entender o protagonismo desse profissional, levando em conta 

os sentidos que ele atribui à aula, foi condição essencial para a realização deste estudo. Para 

tanto, entendemos que o percurso metodológico apropriado para responder ao questionamento 

que motivou a realização deste trabalho está fortemente ancorado numa abordagem de 

natureza qualitativa. Isso, porque, segundo Minayo (2004, p. 21-22), tal abordagem  

 

[...] trabalha com o universo de significado, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis.  

 

Desse modo, consideramos essa abordagem ideal para explorar nosso objeto de 

estudo. Ademais, a pesquisa qualitativa privilegia a consciência do sujeito e preocupa-se com 

as características descritivas dos fenômenos, com preferência pelos pressupostos que servem 

de fundamento à vida das pessoas, o que pensam sobre suas ações, seus projetos, sua vida 

(TRIVIÑOS, 2013). 

Assim, no intuito de ultrapassar a mera visão do senso comum sobre os 

fenômenos, buscamos dispositivos da fenomenologia social de Schutz (2012) como suporte 

metodológico na tentativa de evidenciar um processo de investigação baseado na experiência, 

estoque de conhecimento, o mundo da vida e, em algumas circunstâncias, na situação 
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biográfica estabelecida de cada sujeito. Importa salientar que, apesar da raiz sociológica 

desse aporte teórico-metodológico, inspirado na fenomenologia social de Alfred Schutz, 

Amado (2013) nos ajuda a entender que esse aporte faz parte do quadro analítico da 

investigação qualitativa em educação. Convém também salientar que o nosso plano de 

investigação se apoiou em tal aporte por acreditarmos ser adequado a nos ajudar a responder à 

questão norteadora do nosso trabalho: que sentidos os professores de Biologia do Ensino 

Médio atribuem a aula?  

Numa perspectiva fenomenológica, o mundo da vida só existe para o sujeito 

quando ele atribui-lhe sentido. Este mundo deve ser visto como intersubjetivo, porque já 

existia, já foi experimentado e interpretado por outras pessoas antes de nós. A contento, 

Schutz (2012), em seus trabalhos, defende que a compreensão do mundo é feita mediante a 

atribuição de sentidos, por isso, o homem precisa ser capaz de entendê-lo, pois o mundo não é 

existência, é significado, e a essência das coisas não está na existência, mas nos sentidos que 

são atribuídos a elas. Assim, importa esclarecer que na fenomenologia não há distinção entre 

os termos sentido e significado, por este motivo, neste trabalho faremos uso dos dois termos. 

Desse modo, ao investigamos sentidos atribuídos à aula por professores de 

Biologia, posicionamos a nossa pesquisa no campo das significações, das idiossincrasias e da 

interpretação, evitando assim uma modelação conceitual a priori, na qual o investigador, 

segundo Amado (2013, p. 12),  

 

[...] permanecerá sempre em torno do mundo subjetivo do ou dos 

participantes da sua pesquisa – numa tentativa de entender o significado que 

eles dão as suas próprias ações, o sentido que dão as suas vidas ou a aspectos 

circunscritos dela, as interpretações que fazem das situações em que estão ou 

estiveram envolvidos. 

 

O significado, portanto, que os sujeitos atribuem aos fenômenos é característica 

essencial do nosso estudo, pois discutimos a aula a partir dos sentidos a ela atribuídos pelos 

professores, priorizando a compreensão desse fenômeno a partir da perspectiva docente. 

Considerando ainda o pensamento fenomenológico, Schutz (2012) nos lembra que 

as pessoas situam-se na vida com peculiaridades próprias em intersubjetividade com o outro 

num espaço social presente, face a face, e é pela compreensão dessa realidade social que se 

produz conhecimento. Porém, o mundo social para o autor é apresentado ao indivíduo num 

primeiro nível, tal como ele é vivido no seu cotidiano, e o indivíduo o concebe como natural, 

sem fazer questionamentos. Nesse fluxo dos acontecimentos na sua cotidianidade, os agentes 

sociais atribuem sentido e relevância aos fatos e os classificam pelas tipificações que os 
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próprios autores constroem dessa realidade, no aqui e agora. Portanto, não há reflexão dessa 

realidade, a menos que esses indivíduos sejam por um momento suspensos  desse fluxo para 

assim pensar sobre ele (SCHUTZ, 2012). Uma vez suspensas da sua cotidianidade, as pessoas 

irão fornecer dados primários já estruturados e interpretados por si em função dos sentidos 

que elas mesmas atribuem à realidade vivida. Assim, para Schutz, o material para a pesquisa 

fenomenológica “[...] são os „construtos da primeira potência‟ elaborados pelos membros de 

uma comunidade na sua vivência que inclui presente, passado e projeção para o futuro” 

(MINAYO, 2013, p. 145). 

Schutz (2012) salienta que, para a compreensão do mundo social, o modelo 

científico é configurado pelos princípios da intersubjetividade, nos quais os indivíduos se 

encontram sempre em relação com o outro, da compressão da coisa social para o 

entendimento do mundo vivido e da racionalidade e intencionalidade em que o mundo social 

é constituído. Para que a realidade empírica seja então compreendida, Schutz apresenta alguns 

conceitos que envolvem pessoas em torno de um mesmo objetivo, a saber: situação – como 

lugar ou função que uma pessoa ocupa na sociedade; experiência biográfica – contexto 

biográfico do mundo da pessoa, onde age pensa e sente; estoque de conhecimento – 

sobreposição das experiências e situações vividas; e relevância – importância que as pessoas 

conferem aos objetos; além de muitos outros conceitos aqui não explicitados (MINAYO, 

2013, p. 146). Diante do exposto, reforçamos a nossa escolha pelos dispositivos experiência, 

estoque de conhecimento e mundo da vida, devido à aproximação com os objetivos desta 

pesquisa. 

Nesse sentido, Schutz (2012, p. 86) explica que é por meio da experiência 

adquirida que o sujeito se orienta nas diversas ações da vida e que, mediante a sedimentação 

das experiências por ele vivenciadas, compõe o seu estoque de conhecimento, o qual será 

consultado para interpretar suas experiências, observações e fazer planos no mundo da vida. 

Dessa maneira, ao relacionar a conceituação desses dispositivos com o objetivo deste estudo, 

pudemos deduzir que a situação biográfica de cada docente teve reflexo na forma como ele 

concebe e opera a aula. Importa, porém, ressaltar que nem todas as experiências são investidas 

de significado, da mesma forma que nem sempre é atribuída a mesma importância para todos 

os elementos em determinada situação (SCHUTZ, 2012, p. 85). 

Para o entendimento de como essa realidade subjetivamente interpretada se 

expressa na materialização da aula, Schutz (2012) considera os principais fatores 

determinantes na conduta de qualquer indivíduo no mundo da vida, intersubjetivo e cuja 

interpretação é baseada em um estoque de experiências próprias e aquelas transmitidas pelos 
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pais e professores, operando como um esquema de referência. Essas experiências, segundo o 

autor, são interpretadas a partir de um estoque de conhecimentos que temos à disposição e 

que, ao mesmo tempo, serve para determinar a antecipação das coisas que estão por vir. Esse 

estoque possui uma história particular, é constituído nas e pelas atividades vivenciadas por 

nossas consciências e possui uma estrutura particular, determinada pelo nosso sistema de 

interesse prático ou teórico, sendo alguma experiência posterior capaz de aumentá-lo, 

enriquecê-lo e modificá-lo. A expressão estoque de conhecimento se refere à sedimentação 

das experiências e situações vivenciadas a partir das quais o ator social interpreta o mundo e 

pauta sua ação (MINAYO, 2013, p. 146). Portanto, acreditamos que esse estoque construído 

pelo professor é fundamental para a sua prática docente, principalmente no momento em que 

ele faz escolhas, interpreta e organiza o currículo e as suas ações na aula. 

Dessa forma, como a compreensão dos fenômenos é feita mediante a atribuição de 

sentidos, o estudo com fundamento na fenomenologia toma como ponto de partida a 

perspectiva dos sujeitos que os vivenciam, pois é com base no estoque de conhecimentos 

constituído pelas experiências, vivências e história pessoal que eles se orientam nas inúmeras 

ações da vida. Assim sendo, a fenomenologia subsidia a compreensão de que a prática 

docente é impregnada de sentidos e, desse modo, precisa ser percebida em toda a sua 

complexidade, pois a situação biográfica de cada docente reflete nessa prática, inclusive, na 

forma como ele idealiza a aula. 

É mediante a significação dessa realidade que muitas escolhas são feitas pelo 

professor. Podemos, então, inferir que o grau de comprometimento com que um professor 

planeja, escolhe e faz a gestão do currículo e da turma durante a aula atravessa o sentido da 

sua ação frente a essa prática. E, o que é mais significativo do ponto de vista fenomenológico, 

é que não há um único modo de interpretar a vida, os fatos, os acontecimentos. Por isso, são 

foco desse objeto os modos como os professores de Biologia veem, percebem e interpretam a 

vida social. Com o intuito de despertar no professor uma reflexão sobre a sua aula e as ações 

nela desenvolvidas, provocamos, por meio da rememoração, relatos dos fatos selecionados e 

organizados pelos nossos entrevistados, do que eles têm de conhecimento das experiências 

mais significativas sobre a aula. Frente a esse pressuposto, Schutz (2012, p. 75) destaca que  

 

[...] quando por um ato de reflexão eu volto minha atenção para minha 

experiência de vida, eu já não estou mais no fluxo da pura duração [...], as 

experiências são aprendidas, distinguidas e colocadas em relevo, 

diferenciadas umas das outras; as experiências que se constituíam enquanto 

fase durante o fluxo da duração agora se tornam objeto da atenção enquanto 

experiências constituídas. 
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Salientamos, por fim, que, nesta pesquisa, consideramos a perspectiva dos sujeitos 

nas suas experiências reveladas mediante provocação reflexiva para apreensão dos seus 

sentidos de aula. Para tanto, utilizamos uma postura flexível, deixando-os confortáveis para 

falar das suas vidas, das suas motivações e das suas práticas. 

Diante do exposto, consideramos a fenomenologia o método adequado para 

estudar os sentidos atribuídos a aula pelos professores de Biologia, pois esses sujeitos 

possuem diferentes histórias de vida, experiências diversas que contribuíram 

significativamente para a apreensão do  fenômeno aula na perspectiva docente mediante 

diferentes olhares e pontos de vista. 

 

2.2 Campo da Pesquisa 

No que se refere ao campo de estudo, a pesquisa foi desenvolvida na cidade de 

Vitória da Conquista, que fica localizada no Território de Identidade
6
 que leva o próprio nome 

do município, na mesorregião do Centro-sul baiano e no sudoeste da região econômica, 

situada a 509 km da capital baiana, como mostra o mapa a seguir.  

                                                           
6
 Com o objetivo de identificar prioridades temáticas definidas a partir da realidade local, possibilitando o 

desenvolvimento equilibrado e sustentável entre as regiões, o Governo da Bahia passou a reconhecer a existência 

de 27 Territórios de Identidade. O território é conceituado como um espaço físico, geograficamente definido, 

geralmente contínuo, caracterizado por critérios multidimensionais, tais como o ambiente, a economia, a 

sociedade, a cultura, a política e as instituições, e uma população com grupos sociais relativamente distintos, que 

se relacionam interna e externamente por meio de processos específicos, onde se pode distinguir um ou mais 

elementos que indicam identidade, coesão social, cultural e territorial. (SEPLAN, 2010). 
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        Figura 1- Localização do Território de  Identidade   Vitória da  Conquista na Bahia, no Brasil 

 
  Fonte: Rocha e Amaral (2011) 

 

O município é a expansão do antigo Arraial da Conquista, fundado em 1840, após 

muitos conflitos e massacres dos índios Mongoiós, Ymborés e Pataxós. De acordo com o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), senso de 2015, a cidade apresenta uma 

área territorial de 3.204,5 km
2
, uma população estimada em 350 mil habitantes, sendo 

considerada a 3ª maior do estado. O município pertence às bacias hidrográficas do Rio Pardo 

e do Rio de Contas, caracteriza-se pelo clima Sub-úmido a seco, com temperatura média de 

20°C, vegetação composta por caatinga e por matas num planalto com altitude de 923m. 

Com base nas informações disponíveis no portal da prefeitura da referida cidade, 

Vitória da Conquista possui a 6ª maior economia da Bahia, com participação de 2,29% no 

Produto Interno Bruto (PIB) estadual, com destaque no setor de serviços. Sua economia é 

baseada em indústria de móveis e na cultura do café, com um comércio forte e dinâmico, e 

com serviços educacionais e de saúde que contribuem significativamente para o 

desenvolvimento do setor econômico.  

No que se refere à educação do município, salientamos aqui apenas o índice de 

desenvolvimento dos anos finais do Ensino Fundamental pela sua aproximação com o Ensino 

Médio, nível de ensino em que atuam os sujeitos do nosso estudo. De acordo com a 
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Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, em 2015 a nota do Índice de 

Desenvolvimento da Educação (IDEB) do município para os anos finais da rede pública 

cresceu, mas não atingiu a meta, sendo o IDEB de 3,6 e a meta para o munícipio de 3,9, com 

nota máxima em 6,0. Quanto à seleção das escolas desta localidade para campo de estudo, 

efetuamos em função dos seguintes critérios: (1) que fosse uma escola pública; (2) possuísse 

turmas do Ensino Médio; e que (3) os professores estivessem dispostos a colaborar com a 

pesquisa. Desse modo, as unidades escolares onde atuam os sujeitos desta pesquisa são de 

médio porte, localizadas em bairros periféricos da cidade. Duas delas oferecem as etapas de 

Ensino Fundamental, Médio, Educação de Jovens e Adultos e Supletivo; em outra, apenas os 

anos finais do Fundamental e o Ensino Médio; e, por fim,  uma com apenas Ensino Médio 

profissionalizante.   

A entrada no campo se deu de forma tranquila, com sujeitos demonstrando boa 

vontade em colaborar, desde os diretores que nos atenderam aos professores de Biologia por 

eles encaminhados. O primeiro contado foi com os gestores das unidades escolares para 

solicitação de autorização de coleta e encaminhamento aos professores de Biologia. Cabe 

salientar que optamos por ficar com os primeiros sujeitos que fizemos contado e aceitaram a 

participar da pesquisa. Desse modo, e já com a intensão de trabalharmos com sujeitos de 

diferentes unidades, ficamos com os que tivemos acesso mais rápido em cada uma das 

unidades visitadas. Na abordagem inicial da apresentação, explicamos os objetivos da 

pesquisa, a dimensão metodológica, bem como a contribuição desta para o campo de ensino. 

Notamos, nesse momento, um empenho positivo dos professores convidados sem que nenhum 

deles se recusasse a participar da investigação.    

Todas as entrevistas foram realizadas na própria escola, em data, local e horários 

sugeridos pelos sujeitos do estudo. Começamos uma das entrevistas  no momento em que 

acontecia o intervalo e na sala onde ficava o telefone fixo, único espaço que a professora 

achou para ficarmos a sós. Desse modo, houve interferência do barulho externo, do toque do 

telefone e de certo entra e sai de alguém para atender às ligações. As demais entrevistas 

ocorridas nesse horário não apresentaram maiores problemas a não ser a agitação externa, 

própria do momento. Já as entrevistas realizadas após expediente de aula, conforme sugestão 

dos sujeitos, fluíram melhor, sem nenhuma interferência, embora com um pouco de ansiedade 

da nossa parte por estar avançando no horário de almoço, mas nos tranquilizaram quanto a 

isso. Uma das entrevistas foi realizada à noite, na sala dos professores, após o encerramento 

das aulas, que também transcorreu de forma serena, sem interrupção e sem pressa por parte do 
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sujeito entrevistado. De um modo geral, as entrevistas realizadas se configuraram em 

momentos ricos e prazerosos.   

Cada entrevista durou cerca de 60 minutos, e no momento da produção dos dados 

foi necessário fazermos algumas perguntas, com o objetivo de obtermos mais produção oral, 

mais naturalidade no procedimento e melhor interação com o sujeito. Com o livre 

consentimento de todos os professores, as entrevistas foram gravadas para posterior 

transcrição. Por questões éticas, os nomes dos entrevistados foram preservados e decidimos 

usar pseudônimos, tendo em vista a referência de professores que marcaram a nossa trajetória 

escolar. Assim, neste estudo, trataremos os professores entrevistados pelos codinomes Elena, 

Heldina, Larissa, Lurdes e Omero, nossas referências de professores que nos proporcionaram 

aulas de qualidade. 

 

2.3 Sujeitos participantes 

 

Optamos por entrevistar professores que (a) lecionassem a disciplina Biologia, (b) 

possuíssem vínculo efetivo na rede estadual e que livremente (c) aceitassem colaborar com a 

pesquisa. É importante esclarecermos que a proposta desta pesquisa foi submetida ao Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), por 

meio da Plataforma Brasil, e as atividades de campo só foram iniciadas após a aprovação e 

liberação do parecer (anexo A) deste comitê. Como já salientado, após primeiro contato com 

os professores, por intermédio dos diretores de cada unidade escolar, apresentamos a proposta 

de trabalho aos docentes, os quais ratificaram o desejo de colaborar com nosso estudo, 

mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (apêndice A), o qual 

informa os fundamentos do trabalho, explicitados por meio dos objetivos e instrumento de 

produção das informações. Após esse procedimento, tivemos a adesão de cinco docentes para 

participar da pesquisa. O procedimento de elaboração dos dados do estudo contou com o 

levantamento de informações sobre os sujeitos da investigação, por meio de uma entrevista 

com base na quais montamos o quadro seguinte.  
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Quadro 1 – Informações pessoais e profissionais dos sujeitos 

Sujeitos  

participantes 

 

Idade 

 

Formação 

Tempo de 

decência 

Carga horária 

de trabalho 

 

Elena 

 

39 anos 

Bacharelado e 

Licenciatura em 

Ciências Biológicas e 

especialistas em 

Fundamentos Sociais e 

Políticas da Educação 

 

11 anos  

 

40 horas 

 

Heldina 

 

33 anos 

Licenciada em Ciências 

Biológicas e 

especialista em Ensino 

de Ciências e Biologia 

 

10 anos  

 

40 horas 

 

Larissa 

 

55 anos 

Formação média em 

magistério, Bacharel 

em Zootecnia e 

licenciatura em 

Ciências Biológicas 

30 anos, após 

licenciatura, 5 

anos 

 

40 horas,  

 

Lurdes 

 

37 anos 

Licenciada em Ciências 

Biológicas 

17 anos no 

geral e 13 

anos após 

licenciatura 

  

60 horas 

 

Omero 

 

35 anos 

Licenciatura em 

Ciências Biológicas e 

especialista em Mídias 

da Educação 

 

11 anos  

 

40 horas 

Fonte: Elaboração própria 

  

A professora Elena nos informou que leciona em turmas de Ensino Médio e em 

algumas séries finais do Fundamental, na disciplina Ciências, e que distribui sua carga horária 

de 40 horas em duas escolas na sede do município. Afirmou gostar muito dos conteúdos da 

sua disciplina, ter bom domínio destes e não saber fazer outra coisa senão lecionar. Cursou 

uma graduação que integrava a licenciatura e o bacharelado em um só curso, começando sua 

experiência como docente após licenciada. Quando sugerida, durante a entrevista, para ficar 

livre e fazer qualquer consideração ou dizer algo que considerasse importante, afirmou que  

acredita no trabalho que faz, reconhece que, na escola onde atua, o trabalho docente acontece,  

ainda que, como em qualquer profissão, existam aqueles que não demonstram 

comprometimento e  desconsideram o aluno. Salientou a importância de os docentes não se 

deixarem contaminar por aqueles que não acreditam na educação. 

  A professora Heldina atualmente leciona 40 horas semanais em uma única 

escola, embora tenha atuado com 60 horas e considerou essa experiência humanamente 
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impossível, por ter apresentado comprometimento da saúde e da qualidade do seu trabalho, 

preferindo exonerar-se de 20 horas da rede municipal. Ela nos relatou, com muita emoção, a 

experiência de crescer acompanhando a mãe professora, em escola pública. Salientou que as 

vivências de demonstrações de carinho dos alunos para com a sua mãe e dela para com eles 

contribuíram para sua crença na escola, na relação amigável com o aluno, a gostar do que faz, 

exigir respeito e respeitar. Heldina acrescentou, nos momentos finais da entrevista, que tem 

medo da frustração dos colegas mais velhos, pois insistentemente lembram a ela que a sua 

empolgação é por estar em início de carreira. Ela faz questionamentos quanto a isso, por ver a 

realidade de hoje, pensar na história da mãe e ter consciência de que o aluno hoje é outro.  

Já a professora Larissa demonstrou muito entusiasmo pelo que fez e faz nesses 30 

anos de docência. Ela gosta de estar na escola, de tratar bem o aluno e de ser professora, diz 

ser muito conteúdista, gostar de explicar a matéria e que não credita muito em posturas e 

dinâmicas que mais enrolam a aula e a turma. Durante muito tempo, trabalhou por 60 horas 

semanais e atualmente está aposentada de 20 pela rede municipal de ensino. Seu maior tempo 

de atuação foi em Zootecnia, principalmente com microbiologia, nas escolas técnicas. Larissa 

tem apenas 5 anos de licenciada e adora a disciplina Biologia e seu programa, em que tão 

somente no momento atua. Na sua fala final, a docente salientou a importância de o professor 

ter postura profissional, garantir respeito com o tempo e a qualidade das aulas, tratar o aluno 

com dignidade e evitar queixar-se para ele.  

Lurdes, por sua vez, informou-nos possuir carga horária de 60 horas, distribuída 

entre turmas das séries finais do Ensino Fundamental e do Médio, em duas escolas situadas na 

sede do município. Ela considera a carga horária da disciplina reduzida para um extenso 

programa e diz sofrer com isso. A docente tem muita afinidade com os conteúdos de Biologia 

e diz ser muito responsável com o seu trabalho. Afirma Lurdes que, nas escolas onde atua, o 

número de professores comprometidos com as questões da educação é muito grande, ainda 

que, afirma, existam aqueles que parecem estar na profissão por ter sido a oportunidade mais 

fácil, sem muito envolvimento. Ela lamenta a ausência da família, que não ajuda os jovens a 

se comprometer com a escola.  

Por fim, a situação do professor Omero. Ele atua em escolas de dois municípios 

de um mesmo Núcleo Regional de Educação (NRE). Em um deles, leciona em turmas de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), em outro, no Ensino Médio regular, porém com alunos 

de diferentes idades e níveis de escolarização, visto que nesse município não se oferece a 

modalidade EJA, relata este ser seu maior desafio. Ele informou ter tido muita dificuldade no 

início da careira, por estar inseguro nos conteúdos, ter receio de errar, de não saber responder 
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aos questionamentos da classe e de não garantir o seu controle. Omero vivenciou grande fase 

de sofrimento, a ponto de pensar em desistir da docência e exonerar-se do concurso. Ele 

apostou nos resumos organizados em fichários e no tratamento cordial ao aluno como meio de 

superação dessas dificuldades. Nas suas falas finais e comentário livre, o docente salientou a 

difícil situação do professor em lidar com posturas contraditórias dos órgãos governamentais. 

Ao mesmo tempo em que almejam alto Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB), impõem-se exigências e facilitações para a provação do aluno a qualquer custo.   

 

2.4 Instrumentos de produção e análise das informações  

 

Esta pesquisa centrou-se na investigação de uma realidade interpretada, entendida, 

experienciada e produzida por docentes da disciplina Biologia. Ainda que, na pesquisa de 

natureza qualitativa, diferentes instrumentos de produção de informações possam ser 

considerados, optamos como dispositivo de produção de sentidos a entrevista semiestruturada 

(apêndice B). Esse instrumento facilita o acesso ao universo de sentidos atribuídos pelos 

professores, uma vez que a sua utilização possibilita recorrer à memória deles. Em 

consonância com Schutz (2012), apenas o que já foi experienciado é significativo, porque o 

significado é uma operação de intencionalidade que, no entanto, só se torna visível a partir de 

um olhar reflexivo.   

Entendemos que a entrevista consiste em uma conversa informal, flexível, e 

possibilita “[...] ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como 

os sujeitos interpretam aspectos do mundo” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 134). Nesse 

sentido, Triviños (2013) salienta que a entrevista semiestruturada é um dos principais 

instrumentos em pesquisa qualitativa, pois, além de valorizar a presença do pesquisador, 

possibilita que o sujeito, com liberdade e espontaneidade, enriqueça a investigação seguindo a 

sua linha de pensamento e suas experiências sem sair do foco principal colocado pelo 

pesquisador, iniciando, assim, a elaboração do conteúdo da pesquisa. As autoras Lüdke e 

André (2011, p. 33) também reforçam o uso da entrevista semiestrutura para pesquisas no 

campo da Educação ao salientarem: 

 

Parece-nos claro que o tipo de entrevista mais adequado para o trabalho de 

pesquisa em educação aproxima-se mais dos esquemas mais livres, menos 

estruturados. [...] especialmente nas entrevistas não totalmente estruturadas, 

onde não há a imposição de uma ordem rígida de questões, o entrevistado 

discorre sobre o tema proposto com base nas informações que ele detém e 

que no fundo são a verdadeira razão da entrevista. Na medida em que houver 
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um clima de estímulo e de aceitação mútua, as informações fluirão de 

maneira notável e autêntica. 

 

  Utilizamos, então, a entrevista semiestrutura que organizamos com base em 

questionamentos que contribuíram para uma ampla exploração da nossa temática, apoiada nas 

teorias que sustentaram a nossa pesquisa. Assim, em sintonia com os objetivos da 

investigação, o roteiro da entrevista foi estrutura em grupos temáticos, a saber: 1º grupo – 

dados pessoais e profissionais do sujeito; 2º grupo – currículo; 3º grupo – elementos da aula; 

4º grupo – conhecimento; e 5º grupo – sentidos de aula (anexo B). Como já salientado, as 

entrevistas foram realizadas na própria escola onde atua cada sujeito, no período de 18 de 

setembro a 5 de outubro de 2017,  marcadas individualmente . Todos os participantes foram 

informados que as entrevistas seriam gravadas para posterior transcrição, que por sinal foi 

realizada pela própria pesquisadora.  

Para a análise das informações produzidas via entrevista semiestrutura, adotamos 

como procedimento a técnica de Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011; AMADO; COSTA; 

CRUSOÉ, 2013), que, segundo Bardin (2011, p. 42), consiste num  

 

[...] conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens.    

 

A opção por esta técnica se baseia no fato de que, segundo Triviños (2013), as 

mensagens escritas são mais estáveis e constituem um material objetivo ao qual é possível 

voltar sempre que for necessário. Sendo assim, por meio dessa técnica, foi realizada uma 

apreciação minuciosa das entrevistas, mediante a análise de seu conteúdo, visando depreender 

o sentido, comparar, avaliar, reconhecer o essencial e selecioná-lo em torno das ideias 

principais (LAVILLE; DIONNE, 1999). Porém, importa salienta que não nos baseamos numa 

perspectiva científica rígida da técnica de Análise de Conteúdo, mas de leituras reflexivas do 

pensamento dos autores que ponderam quanto à necessidade de que tal instrumento seja 

utilizado de maneira a considerar a rigidez da objetividade e a riqueza da subjetividade. 

Assim, buscamos “[...] ultrapassar o nível do senso comum e do subjetivismo na interpretação 

e alcançar uma vigilância crítica frente à comunicação de documentos [...]” (MINAYO, 2004, 

p. 203). Para tanto, esforçamo-nos para uma devida apropriação dos elementos da técnica.  
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Importa salientar que, para um bom andamento da análise, o pesquisador precisa 

de inicio definir as unidades de análise que se encontram inseridas no contexto da fala do 

sujeito. São elas: unidade de registro e unidade de contexto. A unidade de registro diz respeito 

à menor parte do conteúdo, cuja ocorrência é registrada como suporte para o levantamento das 

categorias de análise. Já a unidade de contexto se refere à parte ampla do conteúdo, que 

também é indispensável para a interpretação dos textos a serem decodificados. Para 

representar a unidade de registros, Bardin (2011, p. 105) sugere o tema, que “[...] é uma 

unidade de significação que se liberta naturalmente de um texto analisado, segundo critérios 

relativos à teoria, que serve de guia à leitura”. E, por assim ser, é frequentemente usado para 

estudar motivações de opiniões, atitudes, valores, crenças, tendências, etc. Desse modo, 

optamos pelo tema como unidade de registro para orientação da análise das informações 

encontradas na pesquisa. A autora esclarece ainda que a realização da análise temática implica 

encontrar os “núcleos de sentido” que constituem a comunicação e cuja presença ou ausência 

pode ter algum significado na análise do objeto. No entanto, Amado, Costa e Crusoé (2013) 

advertem que é preciso determinar a unidade de contexto, definindo o tamanho do documento 

para apreender a unidade de registro, sem que se desconsiderem as impressões dos autores 

envolvidos através de suas opiniões, atitudes e preocupações.  

Importa também salientar que a técnica de Análise de Conteúdo está organizada 

em três diferentes etapas – a saber:  (a) pré-análise, (b) exploração do material e (c) 

tratamento dos resultados: inferência e interpretação –, as quais procuramos seguir na 

organização do nosso estudo. Na pré-análise, fizemos a organização do material a ser 

analisado mediante leituras das transcrições das entrevistas realizadas com os sujeitos da 

pesquisa, considerando os objetivos elencados para nossa investigação. A leitura foi feita em 

vários níveis, desde a leitura flutuante, que nos colocou em contato com o texto, até a um 

nível mais exaustivo, que nos possibilitou a identificação das unidades, tanto de registro como 

de contexto, no documento escolhido a priori, que no nosso caso foi a entrevista 

semiestuturada.   

O segundo momento consistiu na exploração do material, em que essencialmente 

procuramos realizar operações de classificação, codificação e decomposição do corpus em 

acordo com as regras previamente formuladas pela autora da técnica (BARDIN, 2011). Foi o 

momento de compreendermos as narrativas, mediante categorias de palavras e expressões 

consideradas relevantes dentro da pesquisa, as quais foram decompostas em frases ou palavras 

(unidades menores) para melhor compreensão e análise das informações. Nesse processo, a 

categorização foi feita a posteriori, uma vez que as categorias   surgem das falas dos sujeitos 
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da pesquisa, que de acordo com André (1995, p. 37), “[...] as categorias de análise não podem 

ser impostas de fora para dentro, mas devem ser construídas ao longo do estudo, com base em 

um diálogo muito intenso com a teoria e em um transitar constante dessa para os dados e vice 

e versa”. Nesse sentido, com base nos elementos presentes nas transcrições das entrevistas dos 

sujeitos, realizamos recortes dos textos, relacionando palavras, frases, acontecimentos ou 

expressões significativas referentes a nossas deduções refletidas sobre as concepções de 

currículo, sentidos de aula, elementos prioritários nessa prática pedagógica etc. Verificamos e 

selecionamos expressões que se aproximaram em sentidos e significados, no intuito de 

classificá-las e agregá-las em temas e categorias empíricas que emergiram das falas dos 

professores e que melhor expressaram nossas tentativas de compreensão do objeto. Assim, o 

resultado interpretativo do trabalho nos permitiu organizar os conteúdos presentes nas 

unidades de registo das falas dos professores em dois temas. O primeiro tema Currículo 

prescrito e praticado na concepção docente organizamos em três categorias, as quais 

abordaram Concepções e práticas do currículo na perspectiva dos professores de Biologia, A 

prática como espaço de transgressão e O desenvolvimento do currículo na aula: a concepção 

do docente sobre o seu papel. No segundo tema da análise, A aula na perspectiva docente, as 

categorias foram Concepções de aula na perspectiva dos professores de Biologia e O 

relevante e o prioritário na realização da aula. 

Por fim, realizamos a última etapa do processo de análise. O tratamento dos 

resultados, codificando-os via interpretação e inferência. Nessa fase, os resultados brutos 

foram tratados de maneira a se tornarem significativos e válidos a ponto de nos permitir 

propor inferências e adiantar interpretações sobre os objetivos previstos e até mesmo chegar a 

descobertas inesperadas (BARDIN, 2011). Posto isso, acreditamos que o percurso 

investigativo construído para o trabalho, as escolhas teórico-metodológicas e epistemológicas 

aqui apresentadas possibilitaram de forma exitosa responder à nossa questão de pesquisa e 

alcançar os objetivos do nosso estudo. Destarte, nos capítulos seguintes, expomos a análise e 

a interpretação dos dados conforme os temas e categorias aqui apresentadas. 
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PARTE II 

A AULA NA PERSPECTIVA DOCENTE: UMA 

ANÁLISE INTERPRETATIVA 
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CAPÍTULO 3 – O CURRÍCULO PRESCRITO E PRATICADO NA CONCEPÇÃO 

DOCENTE  

 

Neste capítulo, abordaremos as concepções e as  práticas dos professores de 

Biologia sobre o currículo, numa perspectiva de compreender a prescrição e o currículo 

praticado em suas aulas. Esses aspectos foram analisados a partir de uma abordagem 

fenomenológica para buscar as significações que os sujeitos atribuem àquilo que fazem. 

Apoiamo-nos também nas contribuições de Michael de Certeau (2014), quando se refere aos 

conceitos de tática e estratégia, advertindo sobre o que os “sujeitos ordinários” fazem em suas 

práticas cotidianas, subvertendo as prescrições racionalizadas e imprimindo a elas novas 

formas de utilização. Desse modo, a análise de conteúdo temática permitiu que chegássemos 

às categorias: Concepções e práticas do currículo na perspectiva dos professores de Biologia, 

A prática como espaço de transgressão e O papel do professor no desenvolvimento do 

currículo.  

 

3.1 Concepções e práticas do currículo na perspectiva dos professores de Biologia 

 

Diversos fatores influenciam a maneira como o currículo é compreendido e têm 

fortes implicações na forma como ele se configura na ação docente em sala de aula. Dessa 

forma, abordar o que é significativo para os professores é conhecer os motivos que justificam 

as suas ações enquanto docentes. Assim, essa categoria tem como objetivo apresentar e 

discutir os achados referentes aos sentidos que os professores de Biologia atribuem à 

execução interativa do currículo, que, para Goodson (2013, p. 24), é o momento em que ele (o 

currículo) é desenvolvido na aula. Nessa perspectiva, discutiremos, além das concepções de 

currículo apresentadas pelos sujeitos entrevistados, sua maneira de entender e lidar com a 

prescrição curricular oriunda dos documentos oficiais e reproduzida nos livros didáticos.  

Para a professora Lurdes, o currículo escolar “É um tema tão polêmico [...], e para 

o professor que está em sala de aula, é como se fosse uma grade obrigatória pronta, que tem 

que se cumprir, que tem que obedecer sem nenhuma perspectiva de mudança”. A docente 

percebe a existência de uma polêmica em torno do tema currículo, mas, quando se posiciona 

como professora inserida em um contexto real de sala de aula, o conteúdo programático 

destinado a cada série é o que fica em relevo na sua concepção. Aquilo que ela entende como 

obrigação a cumprir dentro de um ano letivo é a grade curricular obrigatória. 
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Assim como a professora Lurdes, o professor Omero também entende currículo 

como “[...] o conteúdo que a gente tem que seguir, no caso, os conteúdos programáticos [...]”. 

Nesse sentido, inferimos que, quando a professora Lurdes relata “sem nenhuma perspectiva 

de mudança”, e o professor Omero “a gente tem que seguir”, eles denunciam certo 

aprisionamento aos conteúdos que são destinados às séries em que trabalham, demonstrando 

não lidar com fluidez e leveza com essas prescrições. Desse modo, os professores apresentam 

uma concepção restrita do currículo, como sendo tão somente a listagem de conteúdos que 

devem ser trabalhados por cada disciplina durante o ano letivo. Essa concepção restrita afeta a 

estrutura das ações educativas, na medida em que oculta e negligencia outros aspectos que 

deveriam também ser considerados integrantes do currículo. Assim, o professor passa a lidar 

de forma engessada e pouco criativa com as questões do ensino, como o enfatizado na fala da 

professora Lurdes: “[...] a gente não vê muita abertura para construir nosso próprio currículo 

diante da nossa realidade, diante da necessidade do alunado”. E, também no que relata o 

professor Omero: “[...] infelizmente, para mim é infelizmente, a gente ter que seguir aquilo 

acaba sendo mecanizado em relação ao estudo do Ensino Médio”. A esse respeito, Sacristán 

salienta que os sistemas educativos, como consequência das relações inflexíveis a que estão 

submetidos, são regidos por “[...] algum tipo de prescrição ou orientação do que deve ser seu 

conteúdo” (SACRISTÁN, 2000, p. 104). Desse modo, a prescrição torna-se um “[...] 

cerceador da autonomia dos docentes” (SACRISTÁN, 2000, p. 109), que passam a ter suas 

práticas controladas, de modo a observar se estão ou não cumprindo aquelas instruções. 

Ademais, os professores detalham nas suas narrativas a chateação pelo acorrentamento ao 

prescrito. Lurdes assevera a questão da extensa grade curricular a ser cumprida dentro de uma 

restrita carga horária da disciplina:  

 

De um modo geral, nós professores praticamente somos fantoches no sentido 

de sermos obrigados a cumprir, numa carga horária reduzida, uma grade 

curricular obrigatória. Porque, com a carga horária que nós temos tão 

reduzida em Biologia, nem sempre no ano seguinte, o professor que vai 

assumir a turma tem condições de completar o conteúdo que foi do ano 

anterior para então dar continuidade na série onde está. (Professora Lurdes) 

 

Percebemos que a concepção de currículo da professora a impede de encontrar 

saída para se libertar, sem culpa, do excesso da prescrição. Ela acredita que o fato de não 

vencer o programa compromete o aluno, pois, este não terá oportunidade de ver determinados 

conteúdos na série seguinte devido à carga horária reduzida. Daí a sua indignação por se 
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perceber fantoche na estrutura do sistema educativo. De modo bastante semelhante, o 

professor Omero também externa a sua indignação com esse sistema, ao relatar:  

 

Currículo... engraçado que até hoje eu queria saber essa questão do currículo. 

[...] aqueles conteúdos programáticos, que a gente tem que trabalhar com os 

alunos. Então, às vezes eu fico até meio chateado, porque nos passam um 

conteúdo programático nos livros didáticos que a gente tem que dar conta. 

Só que o ENEM está fugindo disso, ele é mais aquela coisa do cotidiano, 

como eu falei para você. O ENEM quer saber mais dos assuntos que 

envolvem a realidade do aluno. Aí, às vezes, eu até me questiono e questiono 

o pessoal da coordenação, da DIREC quando eles vêm falando que a gente 

está trabalhando só conteúdo e que o ENEM está mais voltado para as 

questões do cotidiano. Então, eu fico perdido em relação ao que eles querem, 

pois se é para trabalhar a realidade do aluno, beleza, a gente trabalha, mas 

chega no ENEM a nota não é boa, a nota é baixa. Aí vem dizer que o 

professor tem que dar ênfase aos conteúdos programáticos e a gente trabalha 

os conteúdos e não é isso. Então, acaba não batendo essas questões do 

currículo. Para mim o currículo é muito complicado, meio difícil de 

entender. (Professor Omero) 

 

O professor Omero afirma não se sentir capaz de compreender e nem de atender 

às exigências dos órgãos competentes e dos instrumentos de avaliação externa quanto à 

questão curricular. Inferimos que o dilema vivido pelo professor entre enfatizar os conteúdos 

programáticos ou o cotidiano do aluno desperta nele a mesma sensação de “fanchote” descrita 

pela professora Lurdes. Em razão de que as práticas dos professores são o tempo todo 

marcadas por formas de regulação, pois ao mesmo tempo em que são questionados pela 

dependência às prescrições e ao universalismo das orientações curriculares de seus sistemas, 

sofrem as pressões desses mesmos sistemas que exigem resultados baseados em padrões cada 

vez mais totalizantes. Assim, para o professor Omero, o “[...] currículo é muito complicado, 

meio difícil de entender”.  

Nessa perspectiva, inferimos que, dentre os diversos níveis de abrangência do 

currículo apontados por Sacristán (2000), em que, segundo o autor, pode variar desde um 

sentido restrito – entendido como sequência de conteúdos das disciplinas que integram um 

curso – até o mais amplo – como tudo o que os alunos aprendem, seja formal ou informal –, 

as concepções dos professores Lurdes e Omero situam-se nesse nível mais restrito de 

currículo. Essa visão de currículo impõe aos professores algumas tensões que são 

materializadas em suas práticas educativas, trazendo-lhes sérias complicações para o trabalho 

e a vida do docente, pois, a forma como se ensina e o que se ensina estão diretamente 

vinculados à concepção de que o professor tem do currículo. Desse modo, percebemos uma 

necessidade de clareza das reais finalidades do currículo prescrito no processo educativo e 
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discernimento para a sua operacionalização. A esse respeito, Sacristán (2000, p.118) adverte 

quanto ao papel da prescrição:  

 

O currículo prescrito não pode e nem deve ser entendido como um tratado 

pedagógico e um guia didático que oferta planos elaborados para os 

professores, porque tem outras funções mais decisivas para cumprir [...] do 

que ordenar os processos pedagógicos nas aulas. Se a política curricular 

pode e deve ajudar os professores, deve fazê-lo por outros meios. 

 

 Assim posto, entendemos que esses achados denunciam uma formação docente 

inicial sem espaço para discutir questões mais abrangentes do currículo, reforçando a 

necessidade de estudos nesse campo que debatam a atuação docente no seu desenvolvimento 

a partir de um contexto local. Como lembra Muñoz (2013), tudo é feito em nome dos 

docentes, mas sem a participação deles. Assim, o currículo poderá ser percebido como um 

instrumento capaz de auxiliar o desenvolvimento do trabalho do professor, cuja função no 

processo educativo vai muito além do que determinar o que será ensinado. Nesse sentido, 

longe de culpabilizar o professor, essas reflexões apontam para a necessidade de ampliação da 

perspectiva docente sobre o currículo. 

Dito isso, importa salientar ainda que esse sentido restrito atribuído ao currículo 

pelos professores tem a ver com o que eles experimentaram em termos de currículo nos 

espaços de suas vivências formativas e profissionais.  Então, relacionando com o pensamento 

de Schutz (2012, p. 63) sobre o estoque de conhecimento, cada indivíduo, a partir das 

experiências vivenciadas, orienta suas escolhas em sua trajetória. Do mesmo modo, quando 

esse autor argumenta que “[...] é o ato de atenção que me faz viver uma experiência [...]” e 

que o significado dessa experiência “[...] só se torna visível reflexivamente”, ajuda-nos a 

compreender a importância de espaços onde o professor seja oportunizado a voltar a atenção 

para as suas experiências, refletindo-as e reeditando-as. Desse modo, acreditamos que nos 

momentos de planejamento do currículo, na sua fase pré-ativa, como diz Goodson (2013, p. 

24), o professor “[...] pode estabelecer parâmetros importantes e significativos para execução 

interativa em sala de aula”, criando, assim, momentos de verdadeira atenção para as 

experiências docentes. Desse modo, atentamos para o que diz Schutz (2012, p. 63) sobre os 

momentos de suspensão do fluxo da pura duração:  

 

O que antes havia sido constituído como uma fase revela-se agora como uma 

experiência real, não importa se o “Ato de atenção” é de reflexão ou de 

reprodução [...] pois o ato de atenção, e isso é da maior importância para o 

estudo do significado, pressupõe uma experiência que foi, que passou [...] 
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uma experiência que é vista em retrospectiva [...] pode ser chamada de 

significativa.  

 

Proporcionar momentos de intensa reflexão por parte dos professores sobre as 

suas experiências oportuniza-os a ampliar a sua concepção do currículo, potencializando 

ainda mais a sua ação como mediador decisivo entre o currículo prescrito e os alunos 

(SACRISTÁN, 2000, p. 166).  

Analisaremos a seguir narrativas de professores com uma concepção um pouco 

mais ampla de currículo. A professora Heldina, apesar de associar currículo a uma prescrição 

obrigatória, considera as demandas dos alunos parte dele, quando diz: 

 

Currículo... eu diria, é o conjunto de conteúdos que se espera ser 

administrado pelo professor e a gente, de uma certa forma, é tencionado a 

seguir esse currículo. Mas, que por outro lado, a gente é tencionada na sala 

de aula pelos nossos alunos, por uma busca, por uma curiosidade. E aí eu 

diria que currículo para mim, hoje, [...] é ficar nessa faixa de ver o que está 

prescrito e ver o que está surgindo de demanda e eu busco casar essa 

demanda com o que está prescrito. Então, eu busco conciliar. (Professora 

Heldina) 

 

Quando considera a necessidade em atender ao tensionamento feito pelas 

curiosidades e necessidades dos alunos, a professora Heldina nos salienta uma percepção de 

currículo para além da prescrição. Ela considera os interesses dos seus alunos fontes 

produtoras de currículo e pressupõe compreender que, no ambiente escolar, existem relações 

interpessoais que permitem uma troca de saberes, de experiência criadora de novas situações 

de aprendizagens. A professora permite certo movimento entre aquilo que vem instituído 

pelos documentos oficiais e os elementos que estão relacionados aos saberes dos alunos. 

Quando relata “[...] ficar nessa faixa de ver o que está prescrito e ver o que está surgindo de 

demanda [...]”, Heldina inclui na sua concepção de currículo os aspectos da relação 

professor/aluno e os mecanismos que utiliza para trabalhar as demandas da turma. Desse 

modo, percebemos que a professora Heldina não teme em romper com a estabilidade e o 

conforto garantidos pela sequência dos conteúdos prescritos no livro, quando também aborda 

os temas oriundos das solicitações da turma. Destarte, a aula da professora Heldina assume, 

como afirma Gauthier et al. (2013, p. 289), um caráter contingente, devido à incerteza, à 

imprevisibilidade, à instabilidade e à complexidade das solicitações em que a classe apresenta 

em termos de demandas a serem discutidas.  
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Outro sentido que emerge das narrativas é o da professora Elena, para quem o 

currículo escolar significa “[...] o conhecimento mínimo que se tem que ter para a vida” e 

enfatiza a forma como o professor lida com esse conhecimento. 

 
[...] como é sabido, a gente sempre procura em nossas aulas não trabalhar 

apenas o conteúdo que está ali, mas, trazer para a vida do aluno aquele 

conteúdo, fazer com que ele enxergue aquilo que tem a aprender de uma 

forma que ele possa usar para vida dele e não só naquele momento, ali na 

unidade escolar. (Professora Elena) 

 

Ainda que fazendo menção aos conteúdos, a professora Elena apresenta uma 

dimensão valorativa do currículo, algo que pode ajudar a melhorar a situação do indivíduo, 

conhecimento que prepara para a vida e que, se assim não for, parece não fazer sentido. 

Entendemos com isso que a sua concepção envolve outros aspectos que não só o conteúdo da 

prescrição. A metodologia de trabalho é também parte dele. Ela ressalta o papel do professor 

em fazer essa ponte de sentidos entre os conteúdos e a vida. Também, nessa perspectiva 

valorativa, a professora Larissa relata:  

 

Currículo é um norte para gente saber onde a gente deve chegar. Então, ali a 

gente deve especificar, dentro de alguns parâmetros, as matérias, aquilo que 

a gente quer colocar durante um ano. E acho que o currículo não deve ficar 

preso, a gente pode ir colocando, trabalhando. Agora mesmo tenho uma 

aluna com problema de anemia e ela fala que não gosta de se alimentar. 

Então, o currículo pode mexer um pouquinho. Agora estou trabalhando 

melhor nessa sala com célula, citoplasma, organelas, mas sempre estou 

colocando a importância de alimentar, a função do ferro e as suas fontes.  

Então, o currículo dá um norte, mas a gente pode ir colocando outras coisas. 

(Professora Larissa) 

 

 

A professora Larissa concebe o currículo como algo que permite um movimento, 

uma fluidez entre o que está previsto e o que a realidade da turma aponta. Para ela, currículo é 

um norte com serventia de direcionar o trabalho docente e não de aprisioná-lo. Inferimos, com 

base em seus relatos, que Larissa apresenta uma concepção de currículo dinâmico, em 

constante produção, ao afirmar que vai “colocando, trabalhando” ou que a turma aponta um 

desvio da rota, “uma aluna com problema de anemia”. Nesse sentido, percebemos que os 

conhecimentos trabalhados pela professora emergem não só do currículo que está prescrito 

para um dado segmento, mas, também, das demandadas da classe.  

Assim, as professoras Heldina, Elena e Larissa apresentam uma concepção mais 

abrangente de currículo quando asseveram não serem os documentos oficiais a única fonte de 

conhecimento para se trabalhar em sala de aula. São elas sensíveis em considerar as 
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necessidades da turma fontes geradoras de currículo. Demonstram as docentes compreender 

que a função principal do professor, assim como afirma Vasconcelos (2007, p. 186), “[...] não 

é cumprir o programa, mas ajudar o educando a desenvolver-se e compreender a realidade, 

sendo o programa um meio para isto e não um fim em si mesmo”.  

De modo geral, os sujeitos do estudo apresentam um sentido de currículo como 

prescrição de conteúdos a ser seguida e como um instrumento de controle sobre a própria 

prática. Porém, também notamos o currículo sendo percebido como algo de significativa 

importância no processo de ensino, pelo fato de dar um norte ou oferecer conhecimentos úteis 

para a vida do indivíduo, caracterizando, assim, como aponta Sacristán (1998), a polissemia 

do termo. Dessa forma, uma análise fenomenológica nos permite afirmar que os diferentes 

significados atribuídos ao currículo por professores que estão inseridos no mesmo contexto 

estão associados à maneira como cada um vivencia e interpreta a realidade.  A história de 

vida, a trajetória profissional e tudo o que compõe o mundo da vida de cada docente faz com 

que eles produzam um estoque de conhecimento exclusivo (SCHUTZ, 2012) e, que por essa 

razão, tenham visões distintas do currículo, ainda que submetidos às mesmas situações.   

 

3.2 A Prática como espaço de transgressão 

 

Esta categoria objetiva analisar as maneiras como os professores desenvolvem o 

currículo na aula.  Como e de que jeito fazem para conseguir atender às demandas e aos 

contextos em que o currículo prescrito será traduzido em prática. Esta análise visa 

compreender melhor a relação entre os sentidos atribuídos ao currículo e a maneira como ele é 

consolidado na aula. Recorremos, então, aos aspectos da entrevista referentes à decisão do 

que ensinar na aula e o uso do livro didático, uma vez que, para muitos professores, este 

recurso é visto como a materialização dos documentos curriculares prescritos.  

Para a análise da relação entre o que está previsto em termo de currículo e o que 

se configura na prática docente, retomamos ao que Sacristán (2000, p. 104) assevera sobre 

currículo ao afirmar que “os sistemas educativos são regidos por algum tipo de prescrição ou 

orientação do que deve ser seu conteúdo”. Nesse sentido, o currículo prescrito representa os 

documentos oficias que chegam às escolas com a intensão de normatizar e homogeneizar os 

processos educativos. Já o currículo praticado é a última instância do seu valor que, para 

Sacristán (2000, p. 201), “[...] ao se expressar através de uma práxis, adquire significado 

definitivo para os alunos e para os professores nas atividades que uns e outros realizam e será 
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na realidade aquilo que essa depuração permita que seja”. Desse modo, o currículo praticado é 

o que de significativo se materializa na aula. 

Nesta análise, recorremos aos conceitos de estratégias e táticas de Certaeu (2014) 

para tentar compreender como os professores do estudo lidam com as prescrições. Para o 

autor, a ideia de estratégia é oposta ao de tática e ao que comumente costumamos entender. 

Estratégia é vista como “[...] ações que, graças ao postulado de um lugar de poder (a 

propriedade de um próprio), elaboram lugares teóricos (sistemas e discursos totalizantes), 

capazes de articular um conjunto de lugares físicos onde as forças se distribuem” 

(CERTAEU, 2014, p. 96).  Desse modo, o autor nos apresenta o conceito de estratégia como 

tipos de operações capazes de produzir, mapear e impor ações organizadas por um postulado 

de um poder que, no caso do nosso estudo, pode ser exemplificado pelo currículo prescrito. A 

tática, porém, seria o modo do sujeito manipular, utilizar e alterar aquilo que lhe é proposto na 

ausência de um poder de lugar (CERTAEU, 2014). Seria a maneira como os professores, sem 

subverter totalmente as prescrições, astutamente agem dentro das condições de trabalho e da 

classe que lhes são impostas. O conceito de tática é apresentado pelo autor como algo que  

 

[...] opera golpe por golpe, lance por lance. Aproveita as “ocasiões” e delas 

depende, sem base para estocar benefícios, aumentar a propriedade e prever 

saídas. O que ela ganha não se conserva. Este não lugar lhe permite sem 

dúvida mobilidade, mas nunca docilidade aos azares do tempo para captar no 

voo as possibilidades oferecidas por um instante. Tem que utilizar vigilante, 

as falhas que as conjunturas particulares vão abrindo na vigilância do poder 

proprietário. Aí vai caçar. Cria ali surpresas. Consegue estar onde ninguém 

espera. É astúcia (CERTEAU, 2014, p. 94-95). 

 

Assim posto, estratégia e tática se diferenciam pelos tipos de operações em que 

uma impõe e a outra apenas altera. Nesse sentido, investiremos um olhar cuidadoso sobre os 

relatos dos professores na tentativa de identificar “modos de fazer” (CARMO, 2013, p. 23 ) 

silenciosos e quase invisíveis, marcados por artimanhas astuciosas que acontecem dentro de 

um contexto onde existem regras e normas prescritas. 

Nas escolas, geralmente os professores não consultam os documentos oficiais, 

como os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), no planejamento das 

aulas, porque eles compreendem que os livros didáticos indicados pelo Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD), de certa forma, já contemplam as recomendações desses documentos.  

Nesse sentido, seguir o livro didático é seguir as prescrições do Ministério da Educação 

(MEC) ou da Secretaria de Estado que designam para cada segmento. Desse modo, a análise 

que realizamos busca, sobretudo, compreender a relação entre as concepções de currículo 
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apresentadas pelos professores e a maneira como eles lidam com a prescrição dos conteúdos 

para o ensino de Biologia. Recorremos, portanto, às narrativas desses sujeitos sobre o uso do 

livro didático. A esse respeito, a professora Elena afirma:  

 

O livro didático me ajuda a adiantar o conteúdo, porque se eu fosse fizer 

apontamento no quadro a todo o momento, eu não conseguirei passar todo o 

conhecimento que está lá nas bases curriculares, todo o conhecimento que o 

aluno tem que adquirir naquele determinado ano. [...] O livro didático 

acompanha minhas aulas. Eu acho muito importante o uso do livro nessa 

questão de estar adiantando mesmo o conteúdo, de você está fazendo seu 

papel de professor, mesmo sendo de escola pública, oportunizar o aluno 

conhecer todos aqueles conteúdos. [...] nas aulas, utilizo as atividades do 

livro e faço as correções porque é um momento de o aluno estudar, 

revisando o que foi visto na aula. (Professora Elena) 

 

O depoimento dessa professora assevera a importância e o lugar ocupado pelo 

livro didático em suas aulas. Para ela, poder contar com esse recurso ajuda a cumprir o seu 

papel que, de certa forma, é garantir o acesso do aluno aos conteúdos preconizados para a 

série em que estão matriculados. Existe aí uma forte relação entre vencer o programa e a 

sensação do dever cumprindo. Por isso, o poder de dominação exercido pela máxima da 

prescrição afeta o sentido que o professor tem sobre a sua função docente. É interessante 

retomar ao sentido de currículo apresentado por essa professora, ao afirmar que é “o 

conhecimento mínimo que se tem que ter para vida”. Ela compreende que garantir a 

abordagem dos conteúdos prescritos é o mínimo que a escola possa fazer para ajudar o aluno 

a ter retorno social, daí a sua tamanha preocupação em cumprir o programa oficial. Inferimos 

com isso que a decisão e o esforço dessa professora em vencer o programa que está no livro 

são feitos mediante seus sentidos, da percepção das suas próprias motivações e das 

motivações que lhes são impostas (SCHUTZ, 2012) no seu mundo da vida. Embora, com essa 

compreensão do seu papel enquanto professora, Elena não seja insensível às necessidades da 

turma. Quando arguida sobre quem decide o que ensinar em suas aulas, ela narra:  

 

[...] na verdade é assim, eu sigo o nosso roteiro, o nosso plano de curso que é 

elaborado todo início de ano com base também no livro didático que a gente 

vai utilizar. Mas, se na minha sala de aula surge uma demanda que eu tenha 

que trabalhar valores, por exemplo, ou que eu tenha que trabalhar 

conhecimentos que não estão dentro do meu plano de aula ou dentro do 

livro, eu vou mudar meu plano de aula para trabalhar aquela necessidade dos 

alunos naquele momento. (Professora Elena) 
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Nesse sentido, notamos, ainda que de forma tímida, situações nas quais a 

professora desvia o seu foco dos conteúdos da disciplina para dar ênfase ao trabalho com 

valores humanos ou outras demandas que os alunos trazem para a aula. Ela não titubeia em 

afirmar que muda o plano de aula e trabalha valores, não necessariamente vinculados aos 

conteúdos, ou seja, quando percebe uma necessidade da turma, a docente foge da máxima 

prescrita. Ela relata: 

 

[...] eu costumo trazer filmes que na verdade, nesses filmes, eu [...] procuro 

trabalhar valores mais para estar despertando no aluno a vontade de ter o 

conhecimento, a vontade de estudar e [...] quando trago filmes eu prefiro 

trabalhar valores humanos. Se tiver alguma coisa dentro daquele filme que 

eu possa puxar para o conteúdo, eu puxo, mas, geralmente, quando escolho 

um filme para passar, eu quero trabalhar com alunos os valores e não os 

conteúdos da disciplina. (Professora Elena) 

 

Essa tática usada pela professora em abrir espaços de discussão na sala de aula 

para outras questões que não o conteúdo indica certa modificação no instituído – o programa 

da disciplina – que de modo “astucioso e clandestino” (CERTEAU, 2014) realiza na sua 

atuação pedagógica a formação de valores humanos.  Do mesmo modo, as docentes Heldina e 

Lurdes afirmam em suas narrativas que fazem uso do livro didático, inclusive, no 

planejamento das aulas. Elas costumam ler o conteúdo para ver como o livro o aborda, fazem 

escolhas de situações para serem posteriormente exploradas em aula, ajustam e verificam as 

atividades. Nesse sentido, essas professoras interpretam a proposta do livro antes de 

desenvolvê-la na aula, o que, de acordo com Acosta (2013), envolve a reelaboração, 

ressignificação, reinterpretação das ideias inicialmente propostas no currículo oficial, com 

base nas condições de trabalho do professor e no perfil das turmas. Essas professoras relatam 

também utilizar o livro durante as aulas como recurso didático para mostrar e explorar 

imagens, acompanhar as explicações sem necessidade de fazer anotação na lousa e solicitar a 

leitura coletiva de trechos de capítulo para fechar o conteúdo. Do mesmo modo, a professa 

Larissa narra: “eu uso o livro didático como se ele fosse um primeiro plano, assim, um plano 

de aula. Então, eu pego o livro, verifico qual o conteúdo que tem ali e preparo minha aula 

dentro daquilo [...]”. Como podemos perceber, essas narrativas também reforçam a utilização 

do livro didático pelo professor como roteiros que orientam as suas práticas e que, de certo 

modo, submetem ao que está prescrito em termos de conteúdo. Porém, quando analisamos o 

que as professoras respondem sobre quem decide o que ensinar, identificamos o que Carmo 

(2013, p.24) afirma: “[...] os professores atuam com os conhecimentos prescritos no currículo, 
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mas, em sua ação, eles [os conhecimentos] adquirem outras configurações e são operados de 

maneira diferente”. A esse respeito, a professora Larissa diz: “[...] acho que o currículo é um 

norte, mas é um norte que a gente pode dar uma viradinha para o leste também”. Desse modo, 

quando a professora Larissa relata precisar trabalhar citologia, mas que há uma aluna com 

anemia falciforme e não ignora isso, ao falar sobre os alimentos ricos em ferro, ela transgride 

ao prescrito, fazendo essa “viradinha para o leste” com o programa. Nesse sentido, a tática 

mostra um “modo de fazer” (CARMO, 2013) da professora que é diferente daquilo que parece 

ser dito para que ela faça. Quando age assim, a professora cria um “modo de fazer” próprio, 

produzindo um saber da profissão determinado por uma situação do contexto a fim de atender 

a uma necessidade formativa do aluno. Assim, como nos afirma Carmo (2013), a tática, para 

além de ser um modo de driblar o imposto, também é uma forma de produção de saber. 

Notadamente parece mais confortável e estável para a professora desconsiderar a situação da 

aluna e continuar seguindo o conteúdo da prescrição, porém, ela opta pela a transgressão. 

Interrompe, temporariamente, o conteúdo previsto e interpela o contexto com outras questões.  

Ainda sobre a decisão do que ensinar, a professora Larissa narra:  

 

Eu considero que é o professor quem decide, porque, apesar do currículo, 

dentro da sala, é o professor. E isso é um dos pontos que me faz gostar de ser 

professora.  Então, de certo modo, apesar do currículo, apesar do livro, quem 

decide mesmo o que vai ser dado sou eu. Aí, tem professor que vai usar isso 

bem e tem professor que vai usar para deixar para lá. Mas, acho que quem 

decide mesmo, no final, sou eu. E olhe que sou conteudista, eu gosto do 

conteúdo... Poxa! Se você não der o conteúdo, como ele vai saber? Por isso 

que gosto do livro. [...] então, o livro faz um norte, mas como chegar ao final 

é eu quem decide. (Professora Larissa) 

 

 Sem titubear, a professora Larissa afirma que, apesar da prescrição e de gostar do 

livro didático, ela usa a tática sim, altera a sequência do programa a ser cumprindo, dá maior 

ênfase ao que acha pertinente, seleciona determinado conteúdo em detrimento de outro e toma 

as decisões que entende ser necessárias. Ademais, ela salienta que ao “como fazer” é o 

professor quem dá a forma final da identidade daquilo que será trabalhando com o aluno. A 

professora Lurdes também relata ser ela quem decide o que ensinar, quando considera as 

particularidades das turmas onde trabalha.  

 

Quem decide o que ensinar é eu e essa decisão eu tomo de acordo com a 

percepção do alunado, com a percepção da turma. Eu mesma tenho três 

turmas de 2º ano de Biologia e não trabalho de forma igual nas três. Em duas 

turmas o trabalho dá para ser próximo, mas tem uma turma que tem uma 

defasagem de aprendizagem muito grande e você tem que buscar outros 
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meios para trabalhar e conseguir alcançar o seu objetivo no final do período. 

Então, nesse sentido somos nós professores quem realmente toma essa 

decisão. (Professora  Lurdes) 

 

A concepção de currículo já referida pela professora Larissa, momentos antes  

neste texto, foi de “uma grade curricular obrigatória pronta, que tem que ser cumprida”. Nesse 

sentido, quando ela afirma decidir o que ensinar, conforme as características da turma, 

anuncia uma transgressão ao prescrito. Ela busca meios para tornar o conhecimento acessível 

à compreensão da turma. Nessa mesma direção, a professora Heldina narra: “a decisão vem lá 

dos Parâmetros Curriculares, onde estão prescritos alguns conteúdos para cada ano, mas o que 

faz e acontece mesmo sou eu quem direciono na minha sala de aula, porque também 

considero o aluno e o que ele quer aprender [...]”. O jeito de direcionar, buscar outros meios e 

a forma de chegar ao final do conteúdo mencionados pelas professoras Heldina, Lurdes e 

Larissa nos remete ao que Shulman (1987, p. 12-19) afirma sobre o “conhecimento 

pedagógico do conteúdo”. Para esse autor, não é suficiente apenas conhecer a matéria a ser 

ensinada. É preciso compreender sua estrutura e qual o objetivo de ensinar determinado 

conteúdo. Nesse sentido, é por meio do seu “conhecimento pedagógico do conteúdo” que o 

professor consegue transformar a informação a ser ensinada em uma forma própria que 

possibilite a compreensão de acordo com os objetivos traçados e das necessidades formativas 

dos alunos. Assim, quando os professores relatam a presença forte de um currículo prescrito a 

ser cumprido, ao mesmo tempo em que respondem serem eles quem decide o que ensinar, 

evidenciam uma contradição. No entanto, entendemos que é na transgressão desse prescrito 

efetuada no modo astucioso de fazer a aula de cada professor que reside a decisão docente do 

como ensinar. Intuímos assim que os professores entrevistados não se comportam como 

meros aplicadores de diretrizes, alheios à realidade em que o currículo se desenvolve e que 

apenas executam propostas elaboradas por outros, mas eles fazem seleção dentro da cultura 

escolar e produzem conhecimento (SACRISTÁN, 2000). De certo modo, as professoras, 

constituindo “táticas”, escapam das “estratégias” (CERTEAU, 2014) que se encontram 

formalizadas pelas técnicas educacionais presentes no currículo, nos materiais didáticos, nos 

modos de organização dos espaços e nos tempos escolares, reelaborando situações que 

atendam à realidade e às necessidades formativas de seus alunos. A professora Lurdes 

enriquece nossa discussão ao relatar: 

 

Agora mesmo, na unidade que estamos encerrando nas turmas do 2ª ano, 

[...], eu percebi a necessidade de abordar outros temas [...] e eu consegui 

trazer para sala de aula situações e abordagens necessárias a eles [...], a 
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questão das drogas, tanto no sentido de drogas medicamentosas, quando no 

sentido de drogas ilícitas.  Também as doenças neurológicas que fazem com 

que muitas pessoas na sociedade tenham certo preconceito com quem tem 

algumas dessas doenças, a fim de quebrar um pouco mais esses paradigmas 

em relação aos adolescentes e a essa visão de mundo que eles têm. Porém, 

são momentos curtos que a gente tem diante de uma obrigatoriedade grande 

e de uma grade curricular extensa. (Professora Lurdes) 

 

Percebemos que Lurdes não deixa de cumprir seu planejamento e, até certo ponto, 

atende às prescrições curriculares, porém, utiliza manobras inteligentes e habilidosas 

(CERTEAU, 2014) para colocar em prática aquilo que ela acredita ser importante para o 

aluno. Demonstra-se um olhar aguçado em identificar necessidades formativas para os 

adolescentes ao narrar a importância em trabalhar questões que ampliem a visão de mundo 

deles, como as doenças neurológicas e os outros tipos de drogas. O fato de trabalhar aspectos 

não contemplados pela programação curricular caracteriza também um modo de transgredir 

que está prescrito.  

Ainda com o foco no uso do livro didático e na decisão do que ensinar, 

analisaremos com especial atenção as condições de trabalho do professor Omero e as táticas 

que ele utiliza para “inventar o possível” (CERTEAU, 2014) nas situações adversas e 

condições de trabalho.  Diz o professor:  

 

[...] eu tenho turmas de segundo ano do Ensino Médio que têm alunos que 

são senhoras, jovenzinhos e tenho aqueles jovens mais rebeldes que formam 

grupos [...]. Então, se eu trabalho o conteúdo de forma mais aprofundada, os 

jovens podem se dar bem, mas as pessoas mais idosas, não [...], e o meu 

interesse não é a reprovação. Então, aí fica difícil você trabalhar dessa 

forma. É bem heterogênea a turma e é ensino regular, porque lá não tem 

EJA. [...]. Então, o livro didático para mim não é uma coisa substancial, até 

porque [...] lá segue uma sequência, fica muito preso ao livro didático, eu 

prefiro trabalhar uma apostila do conteúdo, e fora que os alunos têm muita 

dificuldade. A verdade é essa, se eu pegar um capítulo no livro que fala, por 

exemplo, sobre mitose ou meiose, quando eles leem, eles não entendem 

nada, mas se eu fizer uma apostila com minhas palavras, mudando ali, já fica 

mais fácil o entendimento. (Professor Omero) 

 

A situação descrita na narrativa do professor Omero nos permite indagar sobre a 

prescrição de currículos mínimos e de diretrizes curriculares para um nível de ensino. Isso 

supõe que todos sejam iguais em níveis cultural, social e econômico e que, desse modo, todos 

terão acesso escolar igual. Como lembra Sacristán (2000, p.111), “[...] um currículo mínimo 

comum está ligado à pretensão de uma escola também comum.” Porém, o exemplo do 

professor nos ajuda a entender que isso não se configura na prática. A escola não é comum, os 
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alunos que compõem um mesmo segmento não estão num nível de aprendizagem que lhe é 

comum. Encontramos numa mesma turma distorção de idade/série, níveis variados de 

escolaridade, diversidades de interesses e de necessidades formativas. A esse respeito, 

Sacristán (1995, p. 83) salienta que “[...] os padrões de funcionamento de escolarização 

tendem à homogeneização. A escola tem sido e é um mecanismo de normalização”. Nesse 

sentido, a homogeneização e padronização que as escolas são forçadas a praticar em seus 

espaços acabam por descaracterizar os processos de aprendizagem que visam acolher os 

diversos saberes, tanto os oriundos das experiências vividas pelos diferentes alunos como a 

socialização do conhecimento científico. Assim, o currículo exerce um poder de ocultação que 

impossibilita ao aluno usufruir de aspectos de sua própria cultura e da cultura que rodeia a 

escola. Para Sacristán (1995, p. 97), os conteúdos selecionados no currículo,  

 

[...] dificilmente têm o mesmo significado para cada um dos indivíduos. A 

falta de “representatividade” cultural do currículo escolar repercute, 

imediatamente, na desigualdade de oportunidades e na incapacidade da 

cultura da escola para dotar os alunos de instrumentos que os permitam 

compreender melhor o mundo e a sociedade que os rodeia. 

 

Nesse sentido, as narrativas do professor Omero descrevem um contexto 

totalmente distinto daquilo idealizado via prescrições curriculares. Dito de outro modo, ainda 

que cursando um determinado segmento, os alunos não têm condições de acompanhar a 

proposta curricular apresentada para a série em que estão matriculados. Omero comenta: “[...] 

canso de ter alunos no primeiro ano que não sabem escrever, não sabem o que é uma célula. 

Então, assim, é difícil, não é fácil, nós temos que moldar esse aluno. Trabalho no Ensino 

Médio como se fosse o fundamental [...]”. A tática do professor para tentar realizar um 

trabalho próximo do que é proposto para o Ensino Médio é primeiro “[...] explicar aquela 

parte do Fundamental, para depois partir mesmo para o assunto do Ensino Médio.” E, ainda 

assim, ele resume e simplifica o que o livro didático apresenta, tornando a informação mais 

compressível para o aluno. A esse respeito, Carmo (2013) salienta que as propostas 

curriculares oficiais estabelecem produtos e regras para a prática do professor em sala de aula 

e têm como objetivo subordinar as ações dos educadores, porém, “[...] por meio de diferentes 

usos dados a esses produtos e regras, os docentes passam a desenvolver outras formas de fazer 

que são produzidas mediante condições e circunstâncias em que se dão suas práticas” 

(CARMO, 2013, p. 24).  Desse modo, diante das exigências impostas pelas estratégias dos 

instrumentos de homogeneização e de assimilação de um currículo comum, o professor 
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Omero encontra um jeito de “inventar o possível” quando nos relata sobre a decisão do que 

ensinar.  

 

No caso, a gente faz um plano de curso voltado para os conteúdos que são 

passados, que é aquilo que está lá nos livros didáticos e a gente tem que 

seguir. Só que, como eu já falei para você, eu não consigo trabalhar isso de 

forma ampla, todos os conteúdos. Então, eu vou lá e escolho aqueles 

conteúdos que, para mim, vão servir mais para os meus alunos, entendeu? 

Então, eu decido. E eu gosto de trabalhar assuntos que envolvam os alunos, 

que chamem a atenção deles, que envolvam o seu cotidiano. Assim, um 

assunto que está meio que fora da realidade do aluno, eu deixo ele mais de 

escanteio, até porque são muitos conteúdos que eu tenho que trabalhar no 

ensino médio e, infelizmente, não consigo trabalhar todos eles, também por 

conta da carga horária reduzida. (Professor Omero) 

 

Esse “modo de fazer” do professor Omero em resumir e didatizar ainda mais os 

textos do livro didático em apostilas, simplificar os instrumentos e processos avaliativos e 

selecionar determinados conteúdos em detrimentos a outros, conforme interesse dos alunos, 

revela algumas táticas para driblar a dificuldade da turma. Todas essas ações se caracterizam 

em modos de transgressão a um currículo que padroniza os conteúdos de aprendizagem, os 

métodos de ensinar e as formas de avaliar.  Sobre essa questão, Sacristán (1995, p. 86) 

salienta que “[...] o currículo tem que ser entendido como cultura real que surge de uma série 

de processos, mais que como um objeto delimitado e estático que se pode planejar e depois 

implantar”. Diante disso, o professor Omero, ao utilizar táticas para selecionar e reinterpretar 

o conteúdo, assume a condição de produtor de práticas curriculares por meio da 

reconfiguração, considerando as condições objetivas dos sujeitos envolvidos no ensino. Esse 

fazer, para Lopes (1999, p. 218), constitui-se também em produção de saber original, na 

medida em que ele reelabora e reconstrói conhecimentos para torná-los compreensíveis e 

ensináveis aos seus alunos.  Dessa maneira, compreendemos que o professor Omero busca 

driblar e vencer o que lhe é imposto por intermédio de táticas astuciosas e sutis, já que 

vivencia nas suas turmas situações de extrema dificuldade. Acreditamos, por fim, que as 

situações descritas sobre as formas como os professores desenvolvem as suas aulas são o 

currículo em ação, o que, segundo Sacristán (2000), faz com que o ensino ocorra dentro de 

uma lógica de interatividade entre professores e alunos e que as experiências ocorridas fora do 

espaço escolar deles podem transformar em contextos de aprendizagens. 

Nessa perspectiva, a análise permite concordar com o que Castro (2017, p. 81) 

aponta em seus estudos: “[...] o currículo é o instrumento por meio do qual o trabalhado 

docente é organizado, estruturado e planejado, com o intuito de proporcionar ao aluno 
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situações de ensino que estimulem a capacidade de aprender.” Porém, como a maioria dos 

sujeitos entrevistados apresenta uma concepção de currículo ainda muito vinculada à ideia de 

conteúdos a serem trabalhados, as situações para a aprendizagem ficam também muito 

restritas aos conteúdos. Desse modo, a forma como o currículo se desenvolve na aula é 

determinada por essa concepção que o professor tem dele e pelo seu estoque de conhecimento 

construído por meio de suas vivências, visto que concepções e práticas estão submetidas ao 

processo de ensino.   

Posto isto, percebemos que o poder da máxima das prescrições oficiais limita a 

autonomia docente, porém, também notamos, ainda que de forma silenciosa, muitas práticas 

marcadas por astucioso “modo de fazer” (CARMO, 2013) o currículo na ação transgredindo a 

esse prescrito. Há transgressão quando o professor opta em trabalhar valores humanos, em 

atender às curiosidades e solicitações dos alunos. Transgride quando simplifica um programa 

para uma turma com déficit de aprendizagem ou com distorção idade/série, quando volta o 

programa da série anterior para situar os alunos, quando promove debates para ampliar a visão 

de mundo ou quando, simplesmente, não vence o programa proposto para um ano letivo. 

Nesse sentido, quando o professor sai do prescrito, adapta e transforma as situações 

vivenciadas, os usos dessas táticas funcionam como elementos de transgressão que nos 

permitem compreender um modo próprio de o professor construir a sua aula e arquitetar suas 

rotinas de trabalho.  

 

3.3 O desenvolvimento do currículo na aula: a concepção do docente sobre o seu papel 

 

Com o intuito de melhor compreender os sentidos que os professores de Biologia 

atribuem a aula, objetivo central deste estudo, decidimos nesta terceira categoria analisar a 

percepção dos entrevistados sobre o papel dos professores no desenvolvimento do currículo. 

Acreditamos que, por meio da compreensão de como o professor entende o seu papel na 

materialização do currículo na aula, melhor nos inteiramos dos sentidos a ela atribuídos pelos 

docentes.  

Na narrativa da professora Larissa, a função do professor no desenvolvimento do 

currículo é operar sobre ele, inserindo elementos pedagógicos ao conteúdo, tornando, assim, o 

docente essencial na sala de aula. Ela diz:  

 

[...] o papel do professor é o como trabalhar o conteúdo. [...]. Eu gosto de 

conteúdo, eu gosto do livro, mas, por outro lado, durante as aulas, o como eu 



85 
 

 

estou trabalhando aquele conteúdo, é o que difere. A menina com anemia 

está precisando ter noções de nutrição, então eu vou jogando, eu vou usando 

o que estou trabalhando. Você está trabalhando genética, e sabe de certa 

situação, você começa a colocar... Por isso, acho importante o papel do 

professor, porque se fosse só para ele ler o livro, não precisava da gente não. 

[...]. Então, o papel do professor na sala de aula é isso, realmente ele 

controla, ele conduz e é ele que sabe o que vai escolher para trabalhar. ( 

Professora Larissa) 

  

Na narrativa dessa docente, o papel do professor passa pela condição de artífice 

do currículo, pois atua na sua retradução e na sua reconfiguração, adequando-o às 

necessidades do contexto e dos seus alunos. Do mesmo modo, a professora Heldina traz uma 

concepção muito próxima à da professora Larissa, quando diz: “eu acho que o professor deve 

dar sentido ao conteúdo, porque, às vezes, o conteúdo pode estar muito distante. Então, o 

professor pode resignificar aquilo para o aluno, por ter essa visão do conteúdo específico.” A 

professora Heldina entende que seu papel como docente é tornar o conteúdo acessível ao 

aluno, próximo das suas vivências, para que melhor compreenda e se interesse pelo que ela 

está propondo em termos de conhecimento na aula. Contribuindo com essa análise, Forquin 

(1992, p. 32) assevera que, além de selecionar saberes culturais, é também papel da educação 

escolar, “[...] a fim de os tornar [os conteúdos] efetivamente transmissíveis, efetivamente 

assimiláveis para as jovens gerações, se entregar a um imenso trabalho de reorganização, de 

reestruturação, de „transposição didática‟”. Desse modo, o jeito particular de o professor 

desenvolver a aula, em perceber o momento exato de articular suas ideias com as dos alunos, 

promovendo explicações dialogadas e de forma clara, com questionamentos e 

exemplificações do cotidiano deles, revela um “modo de fazer” sensível à situação e às 

necessidades dos alunos que faz toda a diferença no trabalho docente. Ademais, quando o 

próprio professor relata entender ser este o seu papel, constatamos que o seu esforço “[...] em 

elaborar explicações para seus alunos acaba por constituir novas formas de abordagem de 

conceitos científicos, novas configurações cognitivas, não necessariamente equivocadas.” 

(LOPES, 1999. p. 107), pois, o que é ensinado na sala de aula “[...] é o resultado de um 

processo de decodificação, interpretação, significação, recriação, reinterpretação, [...] de 

ideias, condições e práticas disponíveis na cultura, que se tornam mais ou menos visíveis e 

viáveis em um contexto situacional de interação e intercâmbio de significados” (ACOSTA, 

2013, p. 189). A professora Heldina ainda acrescenta:  

 

[...] é, principalmente, por estar lidando com o aluno e ver da expectativa 

dele, saber ser o termômetro de sentir isso do aluno. Então, o professor tem 

que ter esse jogo de cintura para adequar isso... eu que [...] eu tenho que me 
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virar para fazer o assunto ter sentido para o aluno. Então, eu penso isso, para 

mim, o professor tem esse papel. (Professora Heldina) 

 

 Desse modo, conforme Sacristán (2000), quando o professor significa o conteúdo 

para o aluno, ele organiza o currículo de acordo com as necessidades formativas do discente, 

posicionando-se como um mediador decisivo entre o currículo estabelecido e os alunos. Para 

o autor, isso não é uma tarefa simples, pois, diariamente, o professor tem que enfrentar 

situações singulares, improváveis e conflitivas ao abordar os conteúdos curriculares. Destarte, 

Heldina assevera o desafio diário da sua tarefa em significar o conteúdo para o aluno, dada a 

sua fala: “eu tenho que me virar”, de forma que não há para ela outra maneira, se não pela via 

da significação do conteúdo, ou seja, cumprir o seu papel de professora.  

A professora Lurdes, por sua vez, entende que o professor deve “[...] se posicionar 

de forma a fazer intervenções mediante um currículo obrigatório e a necessidade que os 

alunos têm”. Porém, ela também relata não ser uma tarefa fácil, deixando transparecer certa 

frustração ao afirmar: “[...] eu tento fazer isso, mas nem sempre consigo diante da 

obrigatoriedade em cumprir uma grade curricular extensa com uma carga horária tão 

reduzida.” Do mesmo modo, o professor Omero fala da sua tentativa em construir o 

conhecimento com o aluno, mas lembra que, diante das dificuldades já relatadas, é difícil, mas 

ele tenta, e o que diz poder fazer é, ser um professor o mais dinâmico possível. Inferimos, 

com base nas narrativas desses professores, que, apesar das limitações impostas pelas suas 

condições de trabalho, suas concepções de currículo e da imposição das prescrições oficiais, 

eles compreendem que o papel do professor é tornar os conhecimentos significativos para o 

aluno no momento da aula.  

Em vários pontos da entrevista, os professores Lurdes e Omero apresentam um 

desconforto muito grande em lidar com as prescrições oficias prevista para as turmas que 

lecionam e o tempo que eles dispõem. Nesse sentido, Sacristán (2000) destaca que o 

profissional docente, que se percebe apenas como um mero aplicador das propostas 

curriculares, não corresponde à sua função educativa, pois ele é um agente ativo desse 

processo curricular. E isso é evidente na fala desses professores quando eles afirmam não 

conseguir realizar aquilo que acreditam ser o seu papel, pois a autonomia docente é cerceada 

pela forma como eles pensam ter que lidar com as prescrições. Nesse sentido, a aceitação de 

um currículo enquanto prescrição tem custos que, segundo Goodson (2011, p. 68), “[...] 

envolvem, principalmente e de diversas formas, a aceitação de modos estabelecidos nas 

relações de poder.” Para esse autor, os professores são privados de discutir e de contribuir na 

construção de propostas curriculares como garantia em manter a existência da sua autonomia 
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docente. Do mesmo modo, essa aceitação não se faz ao acaso, é fruto das experiências de 

vida, do ambiente sociocultural do professor, do seu estilo de vida dentro e fora da escola e, 

conforme Goodson (2011), é utilizando os dados sobre a história de vida desses professores 

que se pode romper a predominância de determinados paradigmas que insistem em fazer parte 

do cotidiano das nossas escolas. Assim também, do ponto de vista fenomenológico, o papel 

do professor está vinculado ao seu estoque de conhecimento que, segundo Schultz (2012), vai 

direcionar suas decisões, pois se tornará referência para sua atuação. Nesse sentido, apenas 

uma ampla discussão sobre a prática pedagógica pode ressignificar conceitos que confundem 

o fazer docente e atributos que fazem parte da função do professor.  

Consideramos ainda algumas declarações da professora Larissa que achamos 

pertinente analisar. Essa professora acredita já ter se apropriado de determinado saber pelo 

tempo na docência “[...] a gente que está há anos na sala de aula, a gente sabe a dosagem... a 

gente sabe mediar.” Ela destaca, no decorrer da sua narrativa, a importância de os professores 

serem ouvidos pelos curriculitas. Ela narra:  

 

As pessoas que pensam o currículo deveriam ter uma ligação melhor com 

nós professores que estão na sala de aula. Porque muitas vezes nosso 

currículo fica tão preso a certas coisas, ao livro didático. Eu gosto do livro, 

eu acho que é importante ler e é uma forma do aluno ler, mas, ninguém 

chega para realmente ver com a gente, para direcionar esse currículo, o que 

realmente deve ser colocado. Porque por mim, se eu fosse ouvida, o livro 

estaria cheio da parte de higiene, saúde,  nutrição e tudo que é útil pra vida 

do nosso aluno. (Professora Larissa) 

 

Esse relato da professora nos remete ao que salienta Sacristán (2000) sobre as 

práticas que dão sentido ao currículo para além de um fim em si mesmo. O currículo pode, 

então, ser concebido como um terreno que oportuniza professores e alunos a se situarem de 

fato como sujeitos que se reconhecem como construtores de saberes, construtores de 

currículo. Desse modo, a professora Larissa elucida em sua narrativa a consciência que tem 

em poder contribuir para a construção de uma proposta curricular que melhor atenda às 

necessidades formativas dos seus alunos. Ela se reconhece conhecedora de situações nas quais 

os alunos têm maior carência de formação e de quais conteúdos podem implicar maior 

utilidade na vida deles, pontuando ser também o papel do professor contribuir com essas 

sinalizações. Para tanto, os docentes precisam ser ouvidos e oportunizados a falar. Adensando 

essas análises, Certeau (2014) adverte sobre a importância das maneiras de fazer do cotidiano 

deixarem de ser pano de fundo das atividades sociais e passarem, também, a ser consideradas 

e analisadas de modo articulados às questões teóricas e metodológicas. Desse modo, muitos 
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saberes produzidos no cotidiano das salas de aula precisam vir à tona, deixar de ser produções 

anônimas e pouco notadas para adquirirem certa visibilidade e comporem o arsenal teórico 

das práticas que acontecem na escola, abrindo espaço e rompendo as prisões das produções 

racionalizadas e uniformes. Da mesma forma, Goodson (2011) nos lembra da importância de 

valorizar a construção história de um currículo, sem ignorar os processos internos que 

acontecem nas escolas, conferindo enfoque integrador para o seu estudo, de modo a relacionar 

e aproximar estudos sobre ações e contextos.  

Por fim, neste capítulo, foi possível perceber que os professores de Biologia 

atribuem um sentido de currículo limitado ao programa das disciplinas, ainda que em algumas 

situações notamos uma visão mais ampla desse sentido. Também percebemos formas 

transgressoras em lidar com o currículo prescrito na prática e uma associação entre a 

concepção de currículo e o papel do professor na aula. Apresentamos uma análise que 

relaciona a concepção de currículo do docente com a forma como ele lida com as prescrições, 

assim como o entendimento do seu papel no desenvolvimento desse currículo na aula. Os 

professores com concepções mais restritas, ainda que tentando “inventar o possível”, 

posicionam-se insatisfeitos com o seu desempenho, reconhecendo que ainda estão vinculados 

ao cumprimento das prescrições oficiais. 
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CAPÍTULO 4 – A AULA NA PESPECTIVA DOCENTE – “TODO DIA ELA FAZ 

TUDO SEMPRE IGUAL?” 

 

Uma aula é contingência, constituindo-se de várias relações e elementos. Um 

professor, vários alunos, vários currículos: um currículo prescrito por políticas públicas, um 

livro didático, um currículo praticado pelo professor, currículos vivenciados e produzidos por 

alunos. Inúmeras tarefas, quereres, saberes, afetos e desafetos que se fazem no visível e no 

invisível. Uma aula se faz e se refaz em arranjos com indícios de outras aulas, com demandas 

presentes e tensões diversas num tempo que não é o da contagem de minutos. Mesmo na 

tentativa de manter o controle em uma aula, com esforços para um bom planejamento, 

escapes se dão, rompendo com o esperado. Uma aula é contingência... Todo dia... Não há 

como ela fazer tudo igua1
7
. 

Neste capítulo, apresentamos os sentidos atribuídos à aula pelos professores de 

Biologia. Abordaremos também nas seções a serem mostradas a seguir as questões específicas 

do objeto que investigamos, quais sejam, a identificação dos elementos mobilizados na aula 

pelos professores entrevistados e a análise dos fatores que influenciam no planejamento e na 

realização dessa ação pedagógica. Cabe dizer que as seções seguintes têm como base empírica 

a entrevista semiestruturada, que nos guiou para um processo de imersão nas narrativas dos 

professores participantes via análise de conteúdo temático. Isso nos permitiu chegar a duas 

categorias, a saber: Concepções de aula na perspectiva dos professores de Biologia e O 

relevante e o prioritário na realização da aula. 

 

4.1 Concepções de aula na perspectiva dos professores de Biologia  

 

Analisamos no capítulo anterior a maneira como os professores entrevistados 

concebem o currículo e o seu papel no desenvolvimento deste. Dado esse conhecimento sobre 

os sentidos de currículo, importa saber, também, como os sujeitos concebem a aula e como a 

consideram de qualidade. Nessa perspectiva, Goodson (2011) destaca que o currículo 

interativo nada mais é do que a sua materialização na aula, ou seja, o momento em que o 

professor atua de maneira mais significativa e o currículo escrito é transformado em práticas 

concretas. Portanto, nesta categoria daremos visibilidade à concepção de aula apresentada 

pelos professores em diálogo com os estudos de Schutz (2012), situando nossas análises na 

                                                           
7
 Referência à música “Cotidiano”, de Chico Buarque. 
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situação biográfica, vivências e experiências e, portanto, no estoque de conhecimento dos 

professores pesquisados. 

Para a professora Larissa, a aula “[...] é quando o professor passa alguma coisa 

que o aluno não sabia, e não é só o que estava no livro, porque ele lê. [...] aula, para mim, é 

ampliar o conhecimento, é dar mais do que o aluno teria sem a presença do professor”. A 

professora Larissa demonstra que, durante a aula, não se deve apenas reforçar o que o aluno já 

sabe e nem deixar que ele permaneça apenas com os conhecimentos que traz do cotidiano. Ela 

percebe a necessidade de oferecer algo mais complexo, que amplie o conhecimento do aluno. 

Desse modo, ela valoriza a socialização do conhecimento científico e entende isso como 

aspecto que caracteriza uma aula. Para essa professora, o aluno tem que sair da aula levando 

um conhecimento novo. Em sua narrativa, insiste: “[...] aula é um momento em que o 

professor acrescenta um conhecimento”. Nesse momento, importa lembrar o motivo pelo qual 

a professora diz gostar de conteúdo: “eu sou conteudista, eu gosto do conteúdo... Poxa! Se 

você não der o conteúdo, como ele vai saber? [...].” Dito isso, buscamos trazer aqui a 

justificativa da professora para defender esse seu posicionamento sobre o sentido de aula. Ela 

narra sobre o tipo de aula que mais a angustiava quando estudante. Destaca:  

 

Quando eu era aluna, nunca gostei daquela aula em que o professor diz “Nós 

hoje vamos falar sobre vírus, reúna o grupo aí e comente o que é vírus, 

depois exponha para os seus colegas”, e aí um aluno diz: “Ah! Eu acho que é 

isso”, outro “Ah! Não sei o que...”. Bom, a aula ficava nisso. Os alunos já 

tinham esse conhecimento antes, entendo, um colega sabe um pouquinho o 

outro também, mas eles vão ficar presos naquele conhecimento? Ah! Eu 

ficava irritada, isso era morte para mim, porque, bom, eu já sei o que é vírus 

até um certo ponto, então eu fui ali e não vou sair com nada? Não... não... 

quer me deixar injuriada é uma coisa dessas. Então é isso, eu não quero que 

meu aluno chegue aqui e saia com o que ele tem. Eu vivi isso e não gostava. 

( Professora Larissa) 

 

Na condição de aluna, a professora tinha um objetivo, saber mais sobre os 

conteúdos de cada disciplina, e quando isso não acontecia, sentia-se prejudicada no seu direito 

de aprender, pois, como diz Lopes (2007, p. 203), “[...] é função da escola, em perspectiva 

crítica, socializar o conhecimento científico.” Nesse sentido, as experiências apreendidas e 

refletidas pela professora quando aluna da educação básica direcionaram a docente para uma 

prática diferenciada em suas aulas. Larissa relata que, apesar de recorrer à formação de 

grupos, solicitando que os alunos leiam no livro sobre a temática em questão, pesquisem no 

celular mais informação, ela tem o cuidado de, após ouvir o posicionamento dos grupos, 

explorar mais o conteúdo, acrescentando informações. Inferimos com isso que a experiência 
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da professora enquanto aluna, com aulas que não passavam das opiniões dos colegas, 

motivou-a a construir um formato de aula em que se compromete a ajudar o aluno a 

compreender o científico e não simplesmente ficar no conhecimento cotidiano dele. A esse 

respeito, Lopes (1999) salienta sobre o risco de o professor ficar tão somente na razão 

acomodada do que já se conhece e, assim, negar ao aluno acesso a uma racionalidade dos 

conhecimentos científicos. Nessa mesma direção, a professora Elena também concebe a aula 

como um momento em que se acrescenta algo aos conhecimentos que os alunos trazem para a 

escola. Para ela, a “[...] aula é um ensinamento [...], você tem que adquirir aquele 

conhecimento que vai precisar usar em sua vida. Então, a gente tem que despertar nesses 

meninos a vontade de aprender, de falar, e a aula é isso.” Embora aparentando uma maior 

abertura do que poderia ser o conhecimento ou o ensinamento a ser apreendido, o sentido de 

aula para a professora Elena também está vinculado ao “deixar algo mais”. Preocupa-se em ir 

além do conhecimento cotidiano do aluno, ainda que desejosa em ouvir a turma. Essa 

perspectiva apresentada por Elena sugere que ela não quer apenas reforçar o cotidiano, mas 

utilizá-lo para significar os conteúdos abordados em sua aula e auxiliar o aluno na 

compreensão do científico. Em diálogo com Lopes (1999), entendemos que estagnar a aula no 

conhecimento do cotidiano constitui um obstáculo epistemológico, entrave que impede o 

aluno de compreender o conhecimento científico. Do mesmo modo, corroboram Silva e 

Moreira (2010, p. 26), afirmando que “uma escola voltada para a progressão e o 

aprofundamento contínuo do conhecimento escolar exige ser organizada e gerida de forma 

que os indivíduos tenham acessos aos saberes que lhes são úteis e necessários, mas que seu 

dia-a-dia não lhes possibilita adquirir.” 

A professora Heldina, no entanto, parece conceber a aula como qualquer momento 

no qual se aprende alguma coisa nova, não necessariamente científica. Nesse sentido, ela 

afirma:  

 

Aula é qualquer momento... eu diria assim, que tenha essa interação e que 

passe alguma mensagem, que você apreenda, que se torne seu.  Então, uma 

conversa pode ser uma aula, um passeio alí sem uma pretensão exata pode 

ser uma aula, porque se eu estive naquele local, se eu conversei com outras 

pessoas, se eu ouvi, interagi e tirei uma informação daquilo ali, aquilo é aula. 

(Professora Heldina)  

 

Na narrativa da professora Heldina, o sentido de aula aparece atrelado ao ato de 

aprender alguma coisa. Para ela, aula é qualquer interação entre espaços e pessoas que as 

permitam captar algo novo, não necessariamente vinculado à escola. Desse modo, aula para a 
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Heldina tem sentido de descoberta, apreensão do não conhecido e de interiorização de um 

conhecimento novo.  

Destarte, as narrativas dessas professoras nos permitem entender como a 

experiência de vida reflete nas concepções e escolhas do docente. Conforme afirma Schutz 

(2012), é com base nas concepções, experiências refletidas e no estoque de conhecimento que 

os indivíduos decidem e escolhem, entre várias opções disponíveis, o percurso para a sua 

atuação. Desse modo, a professora Lurdes concebe aula vinculada àquilo que a angustia, o 

“tempo restrito”, afirmando que: “[...] aula é um tempo muito restrito em que você tem 

contato com pessoas diversas, naturezas diversas e possibilidades diversas [...].” A professora 

percebe a riqueza de possibilidades que há em uma aula, mas deixa transparecer o limite que a 

incomoda, o tempo restrito. Ela diz:  

 

[...] aula é um momento de troca também, porque durante o trabalho do 

professor, o ouvi dele em relação ao que o aluno coloca sobre a sua vivência, 

sobre seu conhecimento de mundo em relação aquilo que você está 

transmitindo, faz com que o professor também tenha ganhos em sua 

experiência. Então, é um momento, é um tempo muito restrito, mas também 

um tempo rico onde você pode ter trocas bastante significativas que você 

leva para uma vida inteira. (Professora Lurdes) 

 

A questão do tempo aparece de forma muito incisiva nas narrativas dessa 

professora. Para ela, não há tempo suficiente em sala de aula para abordar a extensa gama de 

conteúdo prevista no currículo prescrito, atrapalhando a qualidade de suas aulas. Nesse 

sentido, ainda que reconheça a potencialidade do momento da aula para trocas entre o 

conhecimento que o aluno traz das suas vivências e o científico transmitido em sala, 

demonstra certa apreensão quando pensa no tempo da aula, e isso parece limitar ou inativar as 

suas pretensões pedagógicas. Ela diz: 

 

Às vezes, a gente tem vontade, a gente tem necessidade de fazer uma aula 

diferenciada, às vezes tudo contribui para que você possa realmente fazer, 

mas você se depara em vários outros aspectos, porque você tem uma 

quantidade exata de aula, você tem uma unidade totalmente restrita ali, 

fechada com datas de início e fim. Então, se nós tivéssemos mais aulas, um 

tempo mais flexível para poder até mesmo dialogar um pouco mais com os 

alunos...  Então, essa falta de tempo impede um diálogo maior do professor 

com o aluno ao abordar o conteúdo [...]. (Professora Lurdes) 

 

Nessa perspectiva, cabe inferir que a extensa demanda que a professora se vê 

obrigada a realizar torna o tempo da aula bastante restrito, a ponto de angustiá-la e impedir 

que determinadas ações ou intervenções sejam realizadas. Isso deixa claro como a sua 
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concepção de currículo interfere na sua concepção de aula, evidenciado que aquilo que o 

currículo é, na prática, depende precisamente da forma como ele é visto pelos seus atores 

(SILVA, 1999). Nesse sentido, Sacristán (2000) alerta que não será fácil melhorar a qualidade 

do ensino, se os conteúdos, os procedimentos e os contextos de realização do currículo não 

forem modificados. De modo também particular e moldado pelas suas condições de trabalho, 

o professor Omero apresenta uma concepção de aula vinculada ao atendimento das 

necessidades dos alunos, ao assegurar que: 

 

Aula é uma forma de você construir com o aluno um conhecimento que você 

está abordando. É você trabalhar um conteúdo com o aluno e que ele se 

prenda aquilo e use isso no seu dia a dia.  Então, um exemplo mesmo é 

utilizar conteúdos que envolvam o cotidiano deles. Quando eu era estudante 

da educação básica, me lembro de tanta fórmula em matemática que a gente 

tinha que saber e eu pensava: “Para que eu vou usar essa fórmula? Para que 

isso serve para minha vida, com tantas outras coisas mais urgentes [...]”. 

Então, eu não via um sentido em trabalhar matemática de forma tão 

profunda, sendo que na nossa realidade não vai utilizá-la assim. Mas a 

Biologia, ela tem conteúdos que são bons de trabalhar com o cotidiano. Eu 

gosto, gosto bastante, por isso, que eu fujo muito da matemática, da física, 

porque aquilo para mim não faz sentido [...]. (Professor Omero) 

 

O professor Omero apresenta um sentido de aula voltado para a utilidade dos 

conteúdos abordados na escola e a sua relação com a vida prática. Para ele, o que se discute 

na aula precisa estar diretamente ligado ao cotidiano do aluno. Desse modo, ele não vê 

necessidade em abordar determinado conteúdo que não apresente uma utilidade concreta para 

a turma. Por isso, o professor não aposta na inclusão no currículo praticado de conteúdos que 

estejam distantes da realidade dos alunos, pois ele tem o receio de perder a atenção e o 

interesse dos discentes. Os critérios usados pelo professor na escolha do conteúdo 

programático têm como fundamento os elementos provenientes das necessidades 

emergenciais dos seus alunos, ou seja, o contexto em que eles estão inseridos e as suas 

necessidades formativas. Diferentemente da professora Larissa, Omero procura dar ênfase ao 

conhecimento que o aluno traz do seu cotidiano, porém, inferimos que essa sua postura 

valorativa do mundo vivido pelo aluno seja na tentativa de melhorar a compreensão do 

conhecimento cientifico que ele se dispõe a trabalhar na aula. Nesse sentido, Nóvoa (1992) 

nos lembra que cada docente constrói, no seu íntimo, seu próprio jeito de ser professor e que, 

portanto, eles (os professores) precisam ser ouvidos e considerados nesse processo de 

entendimento do que acontece em nossas escolas e em nossas salas de aula. 
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As narrativas dos professores sinalizam para a existência de um sentido de aula 

afetado pelas múltiplas interferências e experiências com implicações para a sua prática, 

compondo seu próprio jeito de conceber e intencionar a aula, baseado em escolhas 

particulares conforme o sistema valorativo de cada um. Por esse motivo, defendemos que o 

estoque de conhecimentos construído pelo professor é fundamental no desenvolvimento da 

prática docente. Esse estoque será interpretado e organizado com base nos sentidos de cada 

docente, que, segundo Schutz (2012), é construído mediante a sedimentação das experiências 

vivenciadas pelo sujeito. Assim, é oportuno salientar a influência mútua referida por Sacristán 

(2000) que, ao mesmo tempo em que o currículo molda os docentes, eles o interpretam e o 

traduzem à prática mediante suas prioridades e os seus percursos. 

No intuído de melhor acessar os sentidos atribuídos a aula pelos professores e 

entendendo que o fazer pedagógico é movido por um parâmetro e uma intencionalidade, 

achamos pertinente conhecer e analisar o que nossos entrevistados consideram como sendo 

uma aula de qualidade e qual deve ser o seu objetivo. Nesse sentido, para a professora Lurdes, 

uma aula de qualidade não está vinculada à sua modalidade, “[...] independe, se é uma aula 

expositiva dialogada, se é uma aula prática, se é uma aula de campo... Uma aula boa é aquela 

que você consegue alcançar o seu aluno e fazer com que ele interaja e participe do processo 

de construção dessa aula e da aprendizagem dele.” Do mesmo modo, a professora Larissa 

enfatiza: “[...] pode ser utilizando slide, pode ser falada, pode ser escrita, pode ser a gente 

indo no livro e voltando, aula boa é quando os alunos prestam atenção, que eles fazem aquela 

pergunta dentro do conteúdo, que você está vendo que eles tão entendendo.” Assim, na 

concepção desses professores, não é o espaço, os recursos didáticos, o embelezamento ou a 

utilização de tecnologia avançada que torna a aula de qualidade, mas é a presença interativa 

do aluno que dá vida e sentido à aula.  

Assim, podemos considerar que os professores buscam atingir este objetivo e 

ficam felizes quando o conseguem. A professora Larissa destaca: “[...] eu me sinto a tal 

[risos]. Eu penso assim, „poxa, hoje eu agradei!‟. Não acontece sempre, mas, às vezes, quando 

a gente fala aquela coisa, eles vêm e interagem. Aí, realmente, é o máximo [risos].” Do 

mesmo modo, o professor Omero faz menção a esse envolvimento do aluno ao afirmar: “[...] 

então, quando eu vejo um aluno me perguntando, o aluno interessado, fico bem alegre, bem 

alegre mesmo, chego na minha casa, minha esposa fala assim: „foi boa a aula?‟  Eu digo: „foi, 

porque os alunos participaram‟”. Essas narrativas esclarecem como os professores desejam a 

participação da turma. Para eles, uma boa aula é aquela na qual o aluno se mostra envolvido e 
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participativo, alegram-se com isso, pois há uma sensação de que a aula realmente aconteceu 

para e com o aluno. 

Nos depoimentos das professoras Heldina e Elena, também aparece, dentre outros 

elementos, a necessidade de significar algo para o aluno, daí a relevância que os professores 

dão aos conteúdos que melhor dialogam com o cotidiano da turma. Porém, a professora 

Heldina também considera como sendo aula boa aquela que apresenta certa organização 

estrutural, quando diz:  

 

Eu acho que uma aula de qualidade tem que ter, desde o início, um objetivo. 

O aluno tem que entender qual o objetivo daquilo ali, porque você está ali. 

Você desenvolve no aluno o sentido daquilo, aquela questão da construção 

da lógica. É ele perceber que as coisas vão se encaixando, ele vai 

construindo a lógica, mesmo que mentalmente e fecha com aquele conteúdo, 

fazendo sentido, aplicado no dia a dia do aluno.  Então, desde o início ele 

deve entender o objetivo e ir construindo, percebendo que aquilo não é 

pronto, que aquilo foi sendo construído e, como eu falo, é amarrar a lógica e 

no final ele perceber que aquilo faz sentido na vida dele. (Professora 

Heldina) 

 

Para a professora Heldina, a boa aula é aquela organizada dentro de uma lógica 

que vai se desenrolando com certa estabilidade. Ela acentua a visibilidade dos objetivos e o 

envolvimento dos alunos na construção dessa lógica que não estava pronta, mas que foi se 

revelando no desenrolar da aula. Quando consegue esse feito, segundo ela, a aula foi de 

qualidade. Nessa perspectiva, de modo geral, o sentido de aula para os professores 

entrevistados e aula de qualidade passam pelo afeto. É necessário afetar o aluno, ter 

significado para ele. Essas ponderações dialogam com os argumentos de Lopes (2008, p. 93) 

ao defender que “[...] o currículo não é um produto de uma luta fora da escola para significar 

o conhecimento legítimo, não é uma parte legítima da cultura que é transposta para a escola, 

mas é a própria luta para a produção e significados.” Já a professora Elena se reporta ao seu 

tempo de aluna para caracterizar o que considera uma aula boa. Ela diz: 

 

Na minha condição de aluna, aula boa era quando eu conseguia me situar, 

saber que aquilo que o professor estava falando existia e era real. Assim, 

porque, às vezes, o professor está lá ensinando genética, por exemplo, mas 

ele fala tanto, ele põe tanta coisa e, às vezes, ele não consegue mostrar para a 

turma o que aquilo pode tornar aos meus olhos uma coisa presente, uma 

coisa do seu cotidiano.  Então, quando eu consigo trazer o aluno, mostrar 

para ele que aquilo é uma coisa do cotidiano, da vida, eu acho que essa aula 

é prazerosa e rende frutos. E, mesmo quando a gente sai do conteúdo do 

currículo e vamos falar de valores, quando eu sei que aquele aluno entendeu 
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o que eu quis passar para ele a respeito de valores, aquela aula também foi 

de qualidade. (Professora Elena) 

 

A análise do fragmento anterior mostra que a percepção de Elena sobre a 

qualidade da aula está atravessada pela sua experiência enquanto aluna, pois a aula era boa 

somente quando ela conseguia relacionar o conteúdo explicado com algo da sua realidade e 

que de fato a ajudasse a lembrar ou entender melhor aquele conteúdo. A sua experiência de 

aluna, quando trabalhada pedagogicamente pelo professor, que dava sentido o conteúdo, 

favorecia a sua construção e ampliação de novos conhecimentos. Desse modo, ela pensa ser 

também importante para o seu aluno essa aproximação do conteúdo discutido com o cotidiano 

deles, uma vez que os torna mais reais, tornando também a aula prazerosa. Os achados de 

Cunha (1995) destacam que a experiência vivida pelos professores é insubstituível no seu 

significado educativo, principalmente, quando esse fazer tem condição de ser refletido sobre 

si mesmo.  

Nas repedidas vezes em que os professores foram arguidos a falar sobre aspectos 

da sua prática, a preocupação em relacionar o conteúdo com a realidade do aluno sobressaiu 

de forma significativa na fala de todos os entrevistados. Percebemos que, para eles, aula de 

qualidade é aquela que faz sentido para o aluno, mantendo uma relação com o seu cotidiano e, 

consequentemente, o envolvimento dele. Do mesmo modo, quando arguidos sobre quais 

deveriam ser os objetivos das aulas de Biologia, todos os professores que participaram desse 

estudo destacaram a importância de os conteúdos serem abordados numa lógica de 

contextualização que permita aos alunos relacionar estes conteúdos com as situações 

concretas que vivenciam em seus cotidianos. O professor Omero é enfático ao afirmar: “[...] 

meu maior objetivo na aula é trabalhar assuntos que dizem respeito à realidade do aluno, que 

chame a atenção deles e que sejam assuntos interessantes para ele  [...]”. A professora Larissa 

mostra a mesma necessidade quando afirma que aborda o conteúdo dentro da vida do aluno, 

trabalhando aquilo que vai melhorar a vida dele. Do mesmo modo, a professora Elena reforça: 

“a Biologia é repleta de termos e coisas que parecem distante da vida do aluno, então, meu 

objetivo é mostrar que a Biologia faz parte do dia a dia dele, que esse conhecimento vai fazer 

diferença.” A professora Lurdes lembra que a disciplina Biologia favorece a associação entre 

o conhecimento científico e a vida diária do aluno e que o professor não deve desperdiçar essa 

oportunidade. Acrescenta: “[...] eu acho que o maior objetivo é trazer para o aluno 

informações e permitir que ele construa o seu conhecimento do que é científico, associado ao 

seu dia a dia. Diante do exposto, se por um lado percebemos nas narrativas destes professores 
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o empenho em significar os conteúdos abordados, por outro, percebemos o sentido que eles 

atribuem ao seu fazer pedagógico mediante a relação ensino-aprendizagem por eles 

defendida. 

Embora não seja objetivo deste estudo salientar as limitações e impossibilidades 

para o desenvolvimento da aula, achamos pertinente apresentar suscintamente alguns desses 

achados, por subsidiar a nossa compreensão acerca da tamanha preocupação do professor em 

trabalhar conteúdos voltados para o cotidiano discente. Desse modo, quando arguidos sobre 

os elementos que mais interferem ou impossibilitam a realização de uma aula, tendo como 

referência aquilo que concebem, encontramos uma variedade de questões que se repetiram nas 

falas dos professores. As mais frequentes foram: o desinteresse do aluno pelos estudos; a falta 

de apoio da família; o baixo nível de conhecimento do aluno com relação à série em curso; o 

descaso e a secundarizarão com as atividades propostas pela escola; a grande quantidade de 

conteúdos do currículo prescrito e restrita carga horária; o tempo docente tumultuado; a 

estrutura escolar precária quanto aos recursos didáticos; a falta de formação continuada para 

professores; e, ainda, a falta de perspectiva social dos alunos.    

Assim, entendemos que, diante da realidade em que se configuram as salas de 

aula das escolas dos professores entrevistados, desejar aulas que despertem o interesse dos 

alunos, que falem sobre questões do seu dia a dia e que lhes tragam alguma utilidade na vida é 

um modo de “inventar o possível” (CERTEAU, 2014) e construir práticas com e para o aluno. 

Dessa forma, os estudos de Goodson (2007, p. 246) relacionados à história das disciplinas 

escolares e o tempo em que a ciência das coisas comuns apresentava sucesso entre os alunos 

por tratar daquilo que lhes diziam respeito nos ajudam a entender o anseio dos nossos 

professores. Para Goodson (2007, p. 246), as disciplinas acadêmicas atuais “[...] concentram-

se no conhecimento teórico abstrato, distanciando-se do mundo do trabalho ou da vida 

cotidiana do estudante.” Nesse sentido, o currículo acadêmico centrado nas disciplinas não 

apresenta atrativos para os nossos alunos e nem utilidade para sua vida prática, funcionando 

como mecanismos excludentes (GOODSON, 2007). Ainda nessa perspectiva, tomando como 

fundamento os estudos de Goodson, Lopes (2007, p. 188) adverte que “[...] os processos de 

exclusão social são condicionados pela submissão do conhecimento escolar aos princípios de 

seleção e organização do conhecimento científico”. Destarte, na luta para a consolidação 

epistemológica do conhecimento escolar, Silva e Moreira (2010, p. 26) destacam que “o trato 

didático do conhecimento cotidiano, fundamentado em conceitos científicos, tem condições 

de levar o aluno, não apenas à compreensão mais fácil e correta dos fenômenos da vida, mas 

também à própria formação para trilhar os caminhos da ciência e da vida em sociedade.” 
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Desse modo, consideramos que os sentidos de aula apontados pelos professores estão 

fortemente atrelados ao desejo de buscar no cotidiano dos alunos e nas suas necessidades mais 

urgentes elementos de contextualização que permitam a participação, o envolvimento e a 

aprendizagem.    

 

 

4.2 O relevante e o prioritário na realização da aula  

 

Nesta seção, apresentamos a análise da segunda categoria, na qual procuramos 

identificar os elementos considerados relevantes pelos professores na realização da aula para, 

assim, melhor compreender os sentidos a ela atribuídos. Nosso objeto de atenção nessa 

categoria é, portanto, aquilo que o professor considera importante na aula, as “[...] suas 

experiências apreendidas, distinguidas e colocadas em relevo [...]” (SCHUTZ, 2012, p. 75) no 

ato de reflexão durante as entrevistas, ou seja, o que considera mais relevante na sua prática 

docente, bem como os meios que utiliza para alcançar seus propósitos.  

Nessa perspectiva, a professora Larissa, quando questionada sobre o que 

considera mais relevante na aula, afirma ser “[...] quando o aluno entende o que foi explicado 

e sai da aula mostrando que capturou o que foi falado [...]”. De modo bastante semelhante, o 

professor Omero salienta que o mais importante é que o aluno “[...] preste atenção no que ele 

está falando [...]” e destaca: 

 

[...] não gosto quando tem um aluno de cabeça baixa que não presta atenção. 

Quando acontece isso, eu fico muito mal e aí eu falo: “a aula está ruim?” Ele 

fala: “não, professor, não está ruim”. Porque eu sempre procuro preparar 

aulas, as mais dinâmicas possíveis para que eles prestem atenção, porque eu 

sempre me preocupo de que a aula seja boa. (Professor Omero) 

 

Essa narrativa demonstra que a resposta positiva do aluno na aula é elemento 

essencial que afeta o professor. A professora Larissa relata: “[...] a gente sai da sala rindo 

quando percebe que eles compreenderam... é tão bom.” Eles desejam a atenção, querem 

perceber que os alunos estão acompanhando suas explicações e procuram criar condições para 

que isso ocorra. Ainda que reconheçamos o esforço do professor em ensinar um conteúdo, a 

aprendizagem só acontece quando os alunos estão motivados e implicados nas atividades 

propostas. Desse maneira, achamos relevante a preocupação do professor Omero em sempre 

apresentar aulas dinâmicas, de modo que os alunos gostem e se mantenha a atenção deles.  
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Já as professoras Elena e Heldina salientam a relevância em dar sentido para 

aquilo que estão explicando, mostrar que os conteúdos trabalhados têm uma funcionalidade. 

Para a professora Elena, é muito importante “[...] poder dar um exemplo voltado para 

realidade do aluno, poder mostrar para ele que aquilo que eu estou falando existe e faz 

sentido.” Para estas professoras, o mais importante é conseguir dar sentido à aula e fazer com 

que o aluno olhe de forma diferente as coisas e a vida por ter mais conhecimento sobre aquilo.  

A professora Lurdes também se aproxima dessa ideia de funcionalidade ao afirmar que “o 

mais relevante é conseguir ajudar o aluno a associar o conhecimento científico exposto com o 

conhecimento prévio que ele já apresenta, e melhorar esse conhecimento para que ele possa 

aplicar na sua vida, no seu dia a dia.” Na fala dessas professoras, significar o conteúdo, 

demonstrando com exemplos a sua funcionalidade e aplicabilidade na vida, parece ser o 

elemento mais relevante na aula. Demonstram as docentes não gostar de apenas explicar a 

matéria, pois sentem a necessidade de fazer isso valer a pena, ter uma relação com a realidade 

do aluno. Destarte, as narrativas dessas professoras nos permitem inferir uma preocupação em 

estimular os alunos a exporem suas ideias, crenças e conhecimentos adquiridos em outros 

espaços, articulando com as informações relacionadas ao conteúdo abordado. Isso é percebido 

quando os sujeitos entrevistados atribuem importância à associação que o aluno possa fazer 

entre o conhecimento científico exposto pelo professor e os conhecimentos prévios que ele 

apresenta, bem como em relacionar o explicado com exemplos reais da vida desse aluno.  

De um modo geral, todos os professores demonstram em suas narrativas 

preocupação bastante pertinente com o envolvimento do discente na aula. A professora 

Larissa desabafa ao enfatizar que “[...] se a gente não conseguiu naquele dia capturar essa 

atenção, a aula não rolou. Não é você sentar ou ficar em pé falando com as paredes. A aula 

para mim tem que ter aluno envolvido [...]”. O professor Omero também é muito incisivo 

quanto à relevância que dá à atenção do aluno. Ele assevera: 

 

[...] se eu consigo prender a atenção deles eu já fico satisfeito, mesmo se eles 

não forem bem na prova, mas se vejo que eles estão ali prestando atenção, 

sei que na prova é mais pela dificuldade em interpretar. Muitas vezes eu 

passo uma questão e eles respondem errado, depois eu explico a pergunta e 

eles sabem a resposta. Então, a questão é, se eles prestam atenção, eles 

aprendem. (Professor Omero) 

  

A preocupação desse professor com o envolvimento e a atenção do aluno na aula 

é justificada pela certeza que ele tem de que, ao prestar atenção, a aprendizagem é garantida, 

ainda que o aluno não consiga externá-la na prova, mas pode expressar isso quando auxiliado 
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por meio da interpretação. Nesse sentido, os relatos analisados revelam de forma bastante 

incisiva que, para os professores entrevistados, o elemento essencial da aula é garantir o 

envolvimento dos alunos, que eles vejam sentido e importância naquilo que estão estudando e 

que, de certo modo, o conhecimento elaborado modifique o olhar dos discentes e eles tirem 

proveito disso na vida. Assim, inferimos que, para a maioria dos sujeitos do nosso estudo, a 

aula só faz e tem sentido quando acontece com e para o aluno, quando acrescenta algo 

positivo e ocorre aprendizagem. Desse modo, é uma ação motivada pela ação do outro. Os 

professores desejam que a aprendizagem ocorra e, como podemos observar na narrativa do 

professor Omero, preocupam-se e agem quando percebem não conseguir esse objetivo. 

 

[...] quero saber o que está acontecendo e muitas vezes eu levo até “patada” 

[respostas indesejadas] em relação a isso, mas gosto de saber o motivo pelo 

qual o aluno não está interessado, porque sempre existe um motivo. Eu me 

importo com o aluno, quero saber o motivo pelo qual ele não está indo bem 

na disciplina, porque motivo, sempre tem, e com isso tenho obtido até 

resultados positivos. (Professor  Omero) 
 

A preocupação do professor Omero com o grau de interesse do seu aluno é tão 

significativa que o mobiliza a romper a estabilidade da sua aula. Segundo Gauthier et al. 

(1998), a estrutura estável da aula se refere àquilo que não muda ou que muda muito pouco 

entre uma aula e a outra. Desse modo, ainda que causando uma contingência momentânea, 

salientada no relato das patadas recebidas, o professor procura saber os motivos do não 

aprendizado do aluno e relata conseguir êxito com isso. Destarte, acreditamos que, assim 

como Schutz (2012, p. 85), “[...] nós não agimos apenas no mundo, mas também sobre o 

mundo, [...] Nossos movimentos corporais afetam o mundo, modificam ou transformam seus 

objetos e suas relações mútuas.” E, para melhor exemplificar como as ações dos sujeitos 

motivam a ação do outro, remetemo-nos ao que os autores Gauthier, Bissonnette e Richard 

(2014) dizem sobre o efeito da postura do professor na aprendizagem discente. Ainda que 

reconheçam que outros fatores – realidade sociocultural, família e características dos alunos – 

também sejam determinantes de efeitos no aprendizado. Estes autores salientam que o 

professor é fonte de influência e de maior impacto no desempenho escolar dos alunos, e é a 

sua ação que resulta efeitos positivos na determinação do aprendizado discente. Desse modo, 

as narrativas destes professores mostram que as experiências na busca para a efetivação de 

uma aprendizagem na aula permitem identificar razões e motivações intrínsecas às suas 

práticas, traduzidas pelas vivências intersubjetivas de cada um. Mais uma vez, em diálogo 

com Schutz (2012), é em razão dessa compreensão temporal e espacial das experiências 
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docentes que o mundo da vida cotidiana pode ser modificado através das nossas ações ou, 

então, que o mundo modifique as nossas ações (SCHUTZ, 2012), o que de certo modo 

confere ao professor autonomia para eleger elementos que devem ser relevantes na construção 

de sua aula.  

Essas questões foram mais bem elucidadas quando os professores sinalizaram 

outros elementos de relevância significativa na aula, ainda que, com a finalidade de garantir a 

aprendizagem dos alunos, a relação professor/aluno e a gestão da classe aparecem como 

aspectos importantes a serem considerados. Sobre esse aspecto, a professora Elena afirma ser 

indispensável “ter uma postura de respeito com o aluno que garanta o controle de classe e que 

permita o professor trabalhar”. Do mesmo modo, a professora Heldina reforça que “[...] o 

mais importante é essa interação professor/aluno, porque não adianta falar se o outro não quer 

ouvir, se não tem a comunicação de fato [...]”. Na mesma linha das relações, a professora 

Larissa destaca que procura sempre considerar o aluno e acha importante tratá-lo bem, com 

respeito, e que age assim diariamente por gostar desse tipo de postura. Já a professora Lurdes 

foi muito incisiva ao relatar a importância em manter o ambiente em ordem na classe, 

declarando ser metódica quanto a isso:   

 

Eu tenho dificuldade com a indisciplina, eu não consigo trabalhar em um 

ambiente em que os alunos estão dispersos, estão brincando, conversando.  

Para mim há uma necessidade de normalizar a turma. Então, eu entro em 

uma sala, enquanto eu não organizo esses meninos, a aula não acontece. Eu 

sou metódica nesse sentido. Se a sala é organizada em fila eu não gosto que 

eles fiquem em grupo, eu não gosto que eles fiquem em dupla. Eu quero que 

eles fiquem arrumados em fila, porque eu tento de certo modo. [...].  Eu 

tenho até fama de muito rigorosa na escola em função disso e eu acabo 

cobrando muito dos alunos. (Professora Lurdes) 

 

Essa professora não faz rodeios quando afirma que mantém a fila e evita duplas 

como mecanismo de quebra da conversa paralela. Nesse sentido, ela aposta no isolamento do 

aluno como meio eficaz na gerência da sala de aula e vê a conversa entre os pares como algo 

prejudicial para a aula. Demonstra a docente dedicar esforço planejado e sistemático feito 

com tenacidade para minimizar essa ação e garantir a ordem na turma. Tal percepção 

particular do ensino construída pela professora Lurdes, mediante suas experiências nas 

relações interpessoais em sala de aula, orienta as suas escolhas no momento de gerenciar a 

turma. De acordo com Schutz (2012), o mundo da vida de cada indivíduo faz com que ele 

tenha visões distintas, ainda que inserido no mesmo contexto de outrem. A professora Heldina 

apresenta uma postura diferente para conseguir a ordem na classe, ao relatar: “[...] o aluno 
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chega, eu chego, e ele está muito à vontade. Onde ele está sentado, um ao lado do outro, eu 

mantenho, eu não gosto muito de trocar de lugar, colocar em fila, desde que eles colaborarem 

com o combinado.” A professora Heldina aposta nos acordos negociados com os alunos para 

garantir uma boa gestão da turma, ao invés de priorizar o lugar e a forma como eles se 

distribuem na sala. Dito isso, é interessante salientar, porém, que cada professor lida com 

situações didáticas específicas, conteúdos e características de classe específicos e, ainda que 

buscando o mesmo objetivo, os docentes são tensionados por diversos elementos, levando-os 

a agir, portanto, de maneiras diferentes. Ademais, as escolhas feitas pelos professores são 

dependentes dos significados por eles atribuídos e do mundo de sentidos de cada um 

(SCHUTZ, 2012). Sendo assim, essas narrativas nos ajudam a entender que os professores 

percebem a necessidade da adoção de determinados comportamentos por parte dos alunos. 

Eles objetivam a manutenção de certa ordem na sala para que a aula ocorra conforme o 

desejado, garantido, assim, a atenção e a aprendizagem dos discentes. Essas condições de 

comportamento e ordem que garantem a boa gestão da classe são apontadas por Gauthier, 

Bissonnette e Richard (2014, p. 40 ) como a variável que mais influencia na aprendizagem 

dos alunos. Nesse sentido, esses autores evidenciam a necessidade de os professores buscarem 

meios para negociar uma boa gestão da classe, garantindo, assim, um ambiente favorável à 

aprendizagem.  

Quando arguida sobre os meios e/ou procedimentos que costuma adotar para 

manter o controle da classe e garantir o processo de ensino e aprendizagem na aula, a 

professora Larissa, em oposição ao que relatou a professora Lurdes, aposta no trabalho em 

grupo. Ela afirma: 

 

Olha, tem turma que, quando a gente chega, você pensa assim: “aqui não vai 

ter jogo, não tem reggae [ou seja, não está nada bem]”. Então, quando a 

turma está assim, mais tumultuada, eu gosto de fazer os grupinhos e 

distribuir tarefas. Aí vou acompanhando cada grupo, porque quando você faz 

os grupinhos e vai andando pelos grupos, você consegue passar perto deles, 

sinalizando. Então, eles conversam entre si, mas tem uma tarefa a cumprir. 

Então eu vou passando por eles, vou motivando, orientando e faço algumas 

atividades para eles se movimentarem. No geral é isso, gosto de falar e 

perguntar, explicar e fazer perguntas,  gosto de dividir a turma em grupinhos 

e distribuir tarefas e também acompanhar cada grupo. Gosto de usar o 

recurso da internet no celular deles para pesquisarem questões, e eles gostam 

muito de exercícios. Corrijo os exercícios com a participação deles. Então é 

isso, se eles tiverem muito agitados, faço eles trabalharem, dou serviço e 

funciona. (Professora Larissa) 
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A forma de negociar o controle da classe pela professora Larissa, utilizando a 

distribuição de atividades em grupo para acalmar e envolver os alunos, remete-nos às táticas 

referidas por Certeau (2014). A professora desenvolve “modos de fazer” (CARMO, 2013, p. 

23) que astuciosamente, e de maneira oportuna, minimizam a agitação da turma. Quando 

dispõe os alunos em grupo, atribuindo-lhes tarefas, ela consegue, sem apelar para outros 

meios, manter um ambiente adequado para desenvolver sua aula. Com os grupos formados, a 

professora tem condição de aproximar do aluno e negociar um comportamento colaborativo 

que, de certa forma, contribui para a ordem na classe e o envolvimento dos alunos. Parte, 

então, para uma atividade dialogada com a turma, oportunizando os alunos à fala mediante 

questionamentos, propondo tarefas e envolvendo todos na dinâmica da aula. Ademais, a 

professora também atribui relevância ao trabalho em grupo como forma de melhor identificar 

os educandos com dificuldade para se expressar e, assim, atender às necessidades formativas 

de todos. A professora Larissa destaca: “[...] eu acho mais fácil quando a gente atende a 

grupos menores. Você chega ali no grupo, e o aluno fala melhor para você, porque na sala, no 

total, têm muitos alunos que não falam, eu mesma era assim [...]”. Desse modo, ao direcionar 

a energia dos alunos para a proposta de trabalho, esse tipo de atividade viabiliza a dinâmica da 

aula, por torná-la mais democrática, potencializando o aprendizado e também otimizando a 

gestão da classe. Para os autores Gauthier, Bissonnette e Richard (2014, p. 162), o ensino em 

grupo permite uma abordagem mais vigorosa, pois eles consideram que “[...] dividir a turma 

em grupos menores permite praticar e repetir mais, bem como supervisionar os alunos mais de 

perto”. Outro aspecto na fala dessa professora que também merece atenção é a sua 

sensibilidade em entender a situação dos que não falam ou pouco falam na aula. Em sua 

narrativa, ela destaca que o fato de também falar pouco quando na condição de aluna a 

motivou buscar no trabalho em grupo uma maneira de identificar e interagir com esses 

discentes. Desse modo, podemos inferir que os professores interpretam e organizam suas 

ações com base no seu mundo da vida que, segundo Schutz (2012), compõe um estoque de 

conhecimentos construído mediante a sedimentação das experiências vivenciadas pelo sujeito, 

sendo este fundamental no desenvolvimento das suas práticas.  

Diante do exposto, parece-nos claro que a maneira como o professor lida com as 

questões acerca da gestão da classe tem se tornado um aprendizado oriundo de suas próprias 

práticas profissionais e que as contribuições advindas de sua formação acadêmica não têm 

sido suficientes para lidar com certas situações presentes no cotidiano profissional. Na análise 

empreendida, foi possível notar que os professores recorrem “à experiência, à tradição e ao 

bom senso” (GAUTHIER et al. 2006, p. 34) para fundamentar as suas escolhas. No intuito de 
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ilustrar essa situação, evidenciamos aqui a fala de apenas um dos nossos sujeitos, embora 

todos os outros também tenham mencionado este aspecto em algum momento da entrevista.  

 

[...] a licenciatura de certa forma não prepara você para a docência, 

infelizmente não. Quando eu fiz minha graduação, na teoria parecia que era 

tudo um jardim de flores, que era tudo muito simples, mas quando a gente 

chega na escola e assume a turma, a realidade é outra. Nossa... eu me 

lembro, aluno jogando comida no outro, desrespeitando. [...] como é que 

pode o professor passar por tantos problemas? [...]. Pensei: “vou desistir, não 

quero ser professor não, de forma alguma”. Então, eu não sabia lidar com o 

aluno. [...]. Olha, quando eu vejo professores que estão no início de carreira, 

sentindo dificuldade eu explico, falo como que eu melhorei na minha 

didática de aula, dou meu exemplo (Professor Omero). 

 

O professor Omero relata que muitas vezes pensou em desistir da docência por 

não saber lidar com a classe e que, por tentativa e erro, junto com os colegas, ouvindo os 

relatos de práticas de sucesso de outros professores, conseguiu descobrir um jeito de tratar o 

aluno. Diz ele: “[...] eu estava fazendo a coisa errada, em bater de frente com o aluno, percebi 

que a relação professor e aluno tem que ser mais próxima. Passei, então, a tratá-lo bem, 

chamar pelo nome [...].” Do mesmo modo, o professor orienta os novos colegas de profissão, 

passando-lhes sugestões de como agir em classe.  

Assim como Gauthier et al. (2006, p. 34), ao defender que a docência é um ofício 

feito de saberes, concordamos que “[...] na ausência de um saber da ação pedagógica válido, o 

professor [...] continuará usando saberes que não somente podem comportar limitações 

importantes, mas também não o distinguem em nada, ou quase nada, do cidadão comum”. 

Percebemos nas narrativas que a forma como o professor age para consolidar um ambiente 

favorável à aprendizagem não dá evidências de um embasamento teórico formativo. A esse 

respeito, importa salientar que, de acordo com os achados de Silva (2016) em seus estudos 

sobre disciplina escolar e gestão da classe no campo educacional brasileiro, esse tema merece 

ser mais explorado pelas pesquisas, no sentido de evidenciar os saberes que compõem as 

práticas dos professores nas reais condições das nossas escolas.  O autor, ainda que considere 

ser insubstituível o saber oriundo da experiência profissional, acredita ser importante 

assegurar elementos formativos no que se refere à gestão da sala de aula na formação inicial e 

continuada de professores como uma maneira de evitar a reprodução acrítica de modelos 

baseados apenas no bom senso. É dessa forma, destaca ele ainda, que a gestão da classe 

enquanto campo de pesquisa e produção literária muito poderá contribuir com o professor na 

sua difícil tarefa de ensinar para uma coletividade (SILVA, 2016).  
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Ao serem arguidos sobre a maneira como procedem para promover o envolvimento e 

participação dos alunos na aula, os professores sujeitos do estudo relatam uma diversidade de 

ações. Para a professora Larissa, fazer perguntas e estimular os alunos a responder os deixam 

mais atentos. Ela relata: 

 

 Às vezes eu gosto de fazer a aula explanando, acho importante que o aluno 

receba alguma coisa da gente. Então, começo explanando o conteúdo e 

questionando. Em alguns momentos eu coloco tantas perguntas orais quanto 

perguntas escritas para eles irem respondendo, porque gosto de fazer uma 

pergunta e explicar, fazer outra pergunta e explicar para eu não perder o 

foco. Então, mesmo quando eu faço explanação, eu estou sempre fazendo as 

perguntas. Eu acho até que se for diferente a gente não dá aula, porque eles 

não vão ficar nos ouvindo o tempo todo. Então, eu faço esse jogo de 

perguntas e respostas, buscando a participação deles e incentivando eles a 

falarem. (Professora Larissa) 

 

Nessa narrativa, a professora demonstra que a aula como um monólogo em que os 

alunos são apenas ouvintes não lhe interessa. Ela deseja a participação deles como forma de 

perceber o seu envolvimento no processo de construção do conhecimento, e para ela, sem essa 

participação, a aula não ocorre. A esse respeito, Gauthier, Bissonnette e Richard (2014) 

asseveram que o conhecimento não pode ser produzido no monólogo  com a informação, mas 

em dialogo com a informação, a pergunta e a resposta.  Nesse sentido, a todo custo, a 

professora relata que motiva a participação do aluno na aula, até mesmo usando recurso que, 

para outros professores, é visto como motivador de dispersão, como é o caso do celular. A 

professora Larissa narra: 

 

[...] esses dias mesmo, tinha uma pergunta no livro que na verdade o livro 

não explicava, era sobre uma proteína, o colágeno. Na verdade, perguntava 

onde o colágeno era produzido sem antes ter informado, aí eles disseram:  

“professora o livro não fala” e eu falei: “Ué, você não está com a internet? 

Veja aí no celular!”  Logo o menino foi e descobriu, o outro também, e 

socializaram. Foi muito positivo. Eu acho interessante eles descobrirem que 

o celular não é só para brincar, para se dispersar. Tem hora que eu estou 

passando e vejo-os pesquisando na internet, isso é bom. (Professora  Larissa) 

 

 

Mediante provocações como a exemplificada quanto ao uso da internet pelo 

celular, dos questionamentos e do trabalho em grupo, “astuciosamente”, a professora Larissa 

vai buscando meios para ganhar atenção e envolvimento do aluno na aula e, com isso, 

garantindo a aprendizagem do que está sendo trabalhado. A professora relata que esse modo 

de apresentar os conteúdos com questionamentos e desafios permite a interação com os alunos 
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e, principalmente, desperta o interesse deles em participar da aula. Por isso, ela aposta em 

aulas que os movimentem, nas quais eles tenham dinamicamente o que fazer.  Essa 

necessidade de os professores estarem sempre incentivando a participação ativa dos alunos é 

muito frequente nos relatos dos entrevistados. Isso fica evidente mais uma vez quando a 

professora Heldina narra a maneira como busca envolver os alunos na aula. Ela acredita que 

surpreender o aluno, quebrando a rotina das aulas e rompendo com o esperado, ajuda a 

envolvê-los nas atividades propostas e a manter o controle da classe. Ela diz:  

 

Nosso aluno hoje não gosta muito de monotonia, às vezes ele pega uma linha 

de como será a aula e já espera aquilo. Então, eu acho interessante 

surpreendê-lo. Eu faço isso, vou mudando o perfil de cada unidade. Sempre 

tem trabalho, eu falo para eles, mas o perfil do trabalho é diferente. Às vezes 

proponho: “vamos produzir um vídeo, vamos ver notícias, vamos fazer isso, 

vamos fazer aquilo”.  Eu acho que tem que inovar e é uma forma de tornar 

dinâmico o processo, eu busco fazer isso, em cada unidade a gente tenta 

traçar uma forma diferente. (Professora Heldina) 

 

Para a professora Heldina, a monotonia das aulas e a repetição de ações já 

esperadas pelos alunos acabam por desinteressá-los.  Nesse sentido, ela procura surpreender o 

aluno, variando na metodologia de trabalho, na utilização de espaços e de materiais diversos e 

no que será abordado como conteúdo. Isso implica uma demanda de tempo e de um dedicado 

trabalho por parte da professora para garantir aulas e propostas de trabalho diversificadas. 

Inferimos, porém, que essa labuta em se apresentar propositiva aos seus alunos não aparenta 

um pesar à professora, pelo contrário, notamos credibilidade e contentamento nas suas 

investidas, como o demonstrado em sua fala: 

 

Se é para facilitar a aprendizagem, eu busco de tudo, vídeo, paródia, jogos, 

frases para lembrar uma determinada sequência. Eu busco realmente de tudo, 

eu estou sempre na internet [risos]. Eu busco muito mesmo, eu gosto. Vejo 

vídeo-aula para ter ideias de como ser mais didática, tento fazer o mais 

didático possível, buscando outras vias.  Eu gosto de paródia, adoro trabalhar 

paródias com os meninos, eu gosto de cantar com eles [...], eu gosto de vê-

los nessa animação, de vê-los associando [aos conteúdos abordados]. Busco 

associar e aí eles mesmos, às vezes, também associam uma palavra com 

outra. Foi engraçado essa semana, falando de mitocôndrias e eu falei que a 

mitocôndria é a “diferentona”, (eu busco usar os termos que eles usam). Eles 

me perguntam: “por que, professora?”, falei assim: “porque as outras 

organelas que vimos até agora só tem uma membrana e a mitocôndria tem 

duas e ainda tem DNA, é a diferentona”. Aí, eles lembram. Eu percebo que 

quando uso o linguajar deles, eles conseguem absorver mais, então eu busco 

isso. Tudo que for diferente, que eu vejo que o público gosta, eu estou 

buscando associar. (Professora  Heldina) 
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A procura por situações e exemplos na internet para melhor didatizar os conteúdos 

da aula, o uso da linguagem dos alunos e estar atenta ao gosto deles pela música revelam um 

esforço criativo e dinâmico da professora e a sua preocupação em tornar acessível para seus 

alunos aquilo que ela está propondo ensinar. Isso nos remete ao que afirma Forquin (1992) 

sobre os imperativos didáticos que tornam possível clarificar os conteúdos, promovendo 

aprendizagem e sendo via de acesso ao pensamento erudito. Assim, todas essas mediações 

didáticas realizadas pela professora Heldina em suas aulas, na tentativa de traduzir os saberes 

científicos para serem ensinados, são transformados por ela em conhecimentos escolares 

(LOPES, 1999). 

Outras maneiras de agir quando arguida sobre os meios que utiliza para garantir o 

envolvimento dos alunos e o controle da classe emergem das narrativas da professora Lurdes. 

Ela apresenta elementos como postura rígida, ênfase na nota e o interesse de alunos 

participativos como táticas para driblar a desatenção na aula. Para ela, uma postura rígida, de 

quem muito cobra e muito espera do aluno, ajuda a entender a necessidade de um ambiente 

propício à aprendizagem e obter comprometimento do aluno com sua formação. A esse 

respeito, relata:  

 
Todo conteúdo que eu trabalho eu sempre procuro passar uma atividade, 

mesmo que eu não tenha terminado todo o conteúdo em uma única aula, mas 

nem que seja uma questão, uma coisinha boba, eu passo para casa como 

atividade para ele ter o que fazer, para pensar, refletir sobre a aula daquele 

dia e eu cobro isso depois. Eu não deixo passar sem cobrar aquela atividade, 

assim acredito que o aluno desenvolve a responsabilidade com a educação 

dele, com o processo de construção da aprendizagem dele também. Então, a 

questão da indisciplina acaba não sendo muito problema para mim, porque 

como já tenho essa fama de realmente cobrar muito, eles acabam 

colaborando. (Professora Lurdes) 

 

Passar atividade no final da aula parece ser uma tática usada pela professora 

Lurdes que, além de contribuir para tornar mais eficaz sua gestão da classe, uma vez que os 

alunos serão cobrados e, portanto, precisam dar conta dessa tarefa, mantêm-nos ligados ao 

que está sendo discutido em sala. Sobre essa questão, Gauthier, Bissonnette e Richard (2014) 

apontam que passar deveres e corrigi-los no dia seguinte, além de contribuir com rotinas de 

estudos extraclasse, ajudam os alunos e professores em feedback dos seus níveis de 

assimilação. Outra tática apontada pela professora para alcançar o maior número possível de 

alunos é aproveitar o interesse e a motivação dos mais envolvidos e sensibilizar os outros. Ela 

explica:   

 



108 
 

 

[...] na verdade, a gente tenta pegar como base aquele aluno que demonstra 

interesse e que geralmente é um aluno que a família é presente, participativa 

na escola. Aí, mediante as colocações desse aluno, mediante as dúvidas e os 

interesses dele, a gente tenta alimentar os outros também, de forma que eles 

possam receber um pouco da aula. O interessante seria trabalhar de forma 

que pudesse alcançar a todos, mas como a gente não tem noção do que os 

outros desejam, de qual é o objetivo de todos os alunos da sala em relação ao 

conteúdo. Aquele momento ali, porque eles não falam, esses poucos que 

participam a gente tentam pegar o que eles demonstram de interesse, de 

anseios para sua vida e a gente coloca para que todos tenham praticamente 

uma mesma direção e o mesmo caminho. (Professora Lurdes) 

 

Nessa narrativa, a professora Lurdes deixa transparecer que a maioria dos alunos 

com os quais trabalha não demonstra interesse em participar da aula, eles não externam em 

palavras o que pensam ou querem, não encontrando motivos que o animem a envolver e 

aprender para além da obtenção de uma nota. Então, ela cria “artes de fazer” (CERTEAU, 

2009) em sua aula a partir daquilo que lhe é favorável – os aspectos do conteúdo ou de 

alguma situação vivida que os poucos alunos sinalizam como o momento no qual se precisa 

de sua intervenção. Então, ela aproveita para envolver os outros, despertando-lhes também o 

interesse em participar da aula. Desse modo, mais uma vez, as táticas aparecem aqui como 

formas criativas e particulares por meio das quais a professora busca alternativas para 

alcançar ou motivar seu aluno a aprender. Esse seu “modo de fazer” (CARMO, 2013) e cada 

forma nova de ensinar só podem ser compreendidos levando em questão o conjunto de 

circunstância que a tornam possíveis, e isso envolve a história de vida dos sujeitos em 

interação, suas experiências, formação e realidade específica.  

Ainda na tentativa de melhor elucidar o campo de ação em que os professores 

taticamente põem em prática suas novas maneiras de utilizar a ordem imposta, recorremos ao 

que narra a professora Elena.  

 

[...] às vezes, preciso mudar o conteúdo para chamar os alunos para mim. Eu 

mudo o conteúdo para eles descobrirem que é bom. Busco um conteúdo que 

está ali, na ordem do dia ou no foco deles, mesmo que não faça parte do 

currículo, que não estava ali no planejamento, mas eu preciso inserir aquele 

conteúdo para trazer a atenção do aluno para a disciplina, depois eu volto. 

Você precisa ir para aquelas aulas onde se trabalha mais a vivência deles, 

daquele momento, e você tem que parar com o que planejou. Se o livro traz 

um assunto, eu falo: “vamos a tal página que a gente vai ver isso agora”. Se 

o livro não traz, digo: “vamos parar, bater um papo, pois isso aqui é Biologia 

também, vamos conversar, isso faz parte da vida de vocês e faz parte do 

conteúdo da disciplina”. Aí a gente para, quando eles percebem que você 

está ali com eles e que eles têm muito o que aprender com você e que vale a 

pena aprender, fica fácil retomar ao que foi planejado.(Professora Elena) 
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Nesse relato, percebemos a astúcia da professora Elena em aproveitar o momento 

exato, em que “[...] os „lances‟ são proporcionais às situações” (CERTEAU, 2009, p. 83), 

mudando o planejamento para ganhar a atenção e a simpatia da classe para, só então, trabalhar 

o que anteriormente foi pensado para aquela turma. Elena narra a tática que utiliza em 

situações específicas em que percebe a classe dispersa e não receptiva para determinado 

conteúdo e como age para conseguir o envolvimento e, assim, trabalhar o que foi planejado. 

Desse modo, encontramos nas narrativas, assim como diz Certeau (2009, p. 175), “[...] alguns 

dos procedimentos – multiformes, resistentes, astuciosos e teimosos – que escapam à 

disciplina [...]” e que caracterizam os meios pelos quais estes sujeitos buscam ganhar a 

atenção dos alunos e, com isso, a aprendizagem deles. Reportamo-nos também ao que 

defende Sacristán (2000, p. 166) sobre as decisões docentes, pois eles  

 

[...] não decidem sua ação no vazio, mas no contexto da realidade de um 

local de trabalho, numa instituição que tem suas normas de funcionamento 

marcadas, às vezes, pela administração, pela política curricular, pelos órgãos 

de governo ou pela simples tradição que se aceita sem discutir.  

 

Nesse sentido, consideramos que os professores participantes do estudo, ainda que 

sofrendo a influência de relevâncias impostas por um campo de ação restrito por regras 

oficiais, criam meios e preceitos próprias de utilizar  a ordem imposta, operando um modo 

particular de realizar a aula mediante os sentidos que eles atribuem.    

Quando arguidos sobre a importância do planejamento, os professores, suspensos 

do “fluxo da pura duração” (SCHUTZ, 2012, p.75) e com um olhar “retrospectivo e 

reflexivo” (SCHUTZ, 2012, p.76), apresentaram a relevância do ato de planejar para a 

obtenção do que eles consideram uma boa aula. Como as ações docentes sempre possuem 

uma intencionalidade, voltamos agora o nosso “olhar atento” e investigativo para as 

“experiências apreendidas” (SCHUTZ, 2012, p. 75) acerca do planejamento da aula que os 

professores colocaram em evidência. Saber como os professores concebem essa prática pode 

nos oferecer elementos para uma melhor compreensão dos sentidos que esses profissionais 

atribuem a aula. A professora Lurdes, ao ser questionada sobre a importância do planejamento 

para a sua prática docente, afirmou ser o fato de este garantir organização e direcionamento 

do seu trabalho, destacando que: 

 

[...] o planejamento é uma questão estrutural para você organizar, dividir o 

tempo e as ações.  Como até já falei anteriormente, temos uma quantidade 

grande de conteúdo e um tempo reduzido de aula. Então, tenho que ter uma 
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noção de quanto tempo posso ficar com determinado conteúdo. É claro que 

não vou atropelar o processo de construção de aprendizagem do meu aluno. 

Eu tenho que respeitar o tempo dele para essa construção e, quantas vezes 

for necessário,  permanecer naquele conteúdo ou estar voltando para que o 

aluno possa completar esse tempo, eu permaneço, mas considero também a 

necessidade de trabalhar outros conteúdos. Então, se eu não faço um 

planejamento, eu não consigo ter essa noção de tempo, de quantidade de 

aulas, de quantidade de conteúdos. Nós temos uma obrigatoriedade de no 

mínimo três processos avaliativos durante uma unidade, no mínimo, e a 

gente sempre faz até mais que isso. Então, eu ainda tenho que encaixar, entre 

as minhas aulas as atividades diversas e essas avalições. Se eu não faço um 

planejamento, se eu não faço uma divisão antes da materialização dessas 

aulas, eu não tenho condições de trabalhar. Assim as coisas ocorrem 

aleatoriamente, ao acaso, e não dão certo. (Professora Lurdes) 

 

Na sua fala, Lurdes evidencia como a ação de planejar organiza sua prática no 

tempo e espaço da aula, dando-lhe segurança e previsibilidade dos fatos. Para ela, o 

planejamento é um momento de interpretação não somente da proposta curricular a ser 

materializada na aula, mas de todos os componentes e condições do contexto escolar em que 

está inserida. Assim, a docente não concebe um fazer pedagógico aleatório, sem organização 

prévia, garantida no ato de planejar, visto que são muitas as demandas para dar conta em um 

curto espaço de tempo. Essa importância em planejar a aula parece ser facilmente percebida 

pela professora Lurdes, que, segundo Sacristán (2000), reflete as motivações de cada um e 

aquilo que considera mais relevante e, por isso, prioriza as aulas planejadas. Do mesmo modo, 

as professoras Heldina e Elena evidenciam essa função organizacional de tempo e espaço da 

aula garantida pelo planejamento. A professora Heldina afirma que “[...] esse momento de 

planejar é essencial, porque, se eu não planejo, fico perdida, não sei. É aquela questão de 

administrar até o tempo que se tem [...]”. Por sua vez, a professora Elena assevera: “é para 

você nortear, não ficar perdida, solta, não passar insegurança e não trazer informação demais 

ou até informação que no momento não é pertinente para aquela série [...]”.  Assim, de um 

modo geral, para os professores entrevistados, o planejamento é visto como uma ação 

essencial que direciona o trabalho docente e dá segurança ao professor no momento da sua 

prática, possibilitando uma organização e preparação do currículo antes de ser materializado 

na aula. A esse respeito, acrescenta a professora Heldina: 

   

[...] se eu não planejo, se eu não olho antes os conteúdos, como é a linha em 

que eu vou seguir que é o meu planejamento, eu não tenho aonde chegar, eu 

vou ficar falando, falando sem saber onde eu tenho que chegar, qual é a 

minha pretensão com aquilo. Então, o planejamento é essencial para que eu 

possa criar essa linha que vai me direcionar onde eu quero chegar. Hoje dá 

para chegar até aqui com aquele público, com aquele objetivo. Também é 
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necessário um refazer desse planejamento para saber o que eu tenho que 

fazer e, corrigir, caso não ocorra da forma que eu planejei. (Professora 

Heldina) 

 

A professora Heldina assevera em sua fala que a ação de planejar ajuda na 

obtenção de uma aula de qualidade, na qual o professor tem condição de apresentar uma 

proposta aos alunos com objetivo claro, sabendo o que se quer com aquilo que está propondo 

e, uma vez não alcançado, ter condição de rever o processo. A narrativa da professora enfatiza 

a importância em definir objetivos para a aula ao ser planejada. Isso é muito pertinente, pois 

como toda ação é intencional, baseada no que objetivamos, evidencia-se que o sentido que 

essa professora atribui a aula é de uma ação significativa e responsável e que, portanto, não 

deve ocorrer de qualquer jeito. A aula como ação responsável que requer um planejamento 

para acontecer também ficou evidente na fala do professor Omero ao salientar:  

 

Você não pode chegar assim e pensar: “hoje eu acho que vou trabalhar com 

isso”. Não, você tem que planejar, ter em mente o que você quer, porque, 

senão, você fica perdido até no conteúdo. Então, o planejamento é 

importante sim, tem que ter planejamento, o professor que é comprometido 

com a educação tem que pensar também que ele precisa se organizar para 

fazer um trabalho bem feito. (Professor  Omero) 

 

Nesse sentido, os professores entrevistados concebem a aula como uma prática 

refletida e uma construção racional arquitetada no momento do planejamento. Para Schutz 

(2012, p. 146-147), a “ação racional é frequentemente definida como aquela „planejada‟ ou 

„projetada‟ [...]”. Nos termos do autor, o agir racionalmente envolve uma racionalidade do 

conhecimento e uma racionalidade da escolha e, para Schutz (2012), a ação é razoável e não 

racional porque pode haver modificação da ação na sua ocorrência em função do grupo e do 

que elege como relevante. Nesse sentido, a fala da professora Lurdes nos oferece elementos 

que evidenciam a aula como uma ação razoável. 

 

[...] às vezes, durante o trabalho de um determinado conteúdo, você percebe 

uma necessidade, uma vivência com seu aluno ali em sala, uma necessidade 

que você não tinha percebido antes, lá no planejamento, quando era só você 

planejando. Então, no seu contato com o aluno, nesse diálogo que é tão 

necessário ter com os nossos alunos, você percebe as necessidades deles e 

que você tem que transformar a sua aula, de modo que você alcance aquele 

objetivo, e o que o aluno também tem com a sua disciplina. Então, eu tenho 

essa necessidade de revisão cotidiana que o planejamento permite. 

(Professora Lurdes) 
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 Ademais, as colocações da professora Lurdes nos ajudam a entender como a ação 

do professor é motivada pela ação do aluno. Mesmo com um planejamento estruturado, 

quando nota algum desencontro entre o que planejou fazer e a resposta da turma, a professora 

procura alterar o planejado de modo que não só ela, mas também os alunos alcancem seus 

objetivos com aquele conteúdo, com aquela proposta de trabalho. Sendo assim, a aula e o seu 

planejamento são construções racionais, como afirma Schutz (2012), razoáveis que só são 

possíveis porque as pessoas agem em relação a outras pessoas, num contínuo processo 

intersubjetivo. Outro aspecto da importância de planejar a aula é o que a professora Larissa 

apresenta. Ainda que não muito distante do já referenciado pelos outros professores, ela 

enfatiza a aula planejada como de maior sucesso na obtenção do envolvimento do aluno, 

relevância de primeira ordem entre os sujeitos dessa pesquisa. A professora Larissa destaca: 

 

Mesmo que você já sabe o conteúdo, é interessante você dá uma lida, vê o 

que o livro tem, o que ele não tem e o que você quer acrescentar, abordar. 

Você vai para sala já segura e a aula corre melhor, parece que você fala 

melhor, os alunos prestam mais atenção. E aí tem aquela semana que você 

não fez, não planejou (risos) por motivos variados. Você chega na aula e fica 

um pouco perdida. Então, é isso, se você não preparar a aula, parece que 

aquela aula não anda, fica presa, a fala fica engessada, fica como se tivesse 

parada, segura por uma corda. É estranho, ruim. (Professora Larissa) 

 

A professora nos apresenta uma comparação entre suas experiências em conduzir 

aulas planejadas e não planejadas. Ela narra a diferença não só em termos de qualidade do 

conteúdo exposto, mas também de como consegue melhor a atenção do aluno. A esse 

respeito, Castro (2017, p. 125), em seu estudo sobre planejamento curricular em narrativas de 

professores do Ensino Médio, salienta que “[...] o planejamento é um instrumento que 

direciona o trabalho docente, além de dar mais segurança ao professor no desenvolvimento da 

sua prática.” Dessa maneira, se o planejamento da aula é entendido como um meio para se 

conseguir o maior envolvimento do aluno e esse envolvimento é o que dá sentido a essa ação 

pedagógica, a ação docente de planejar a aula tem um propósito interno que subsidia o 

trabalho do professor, o seu sentido de aula.  Assim, os sentidos que os professores atribuem a 

aula afetam a forma como estes lidam com as outras etapas do processo educativo, ou seja, 

com o planeamento do ensino.   

Ao analisarmos as narrativas que compõem esta categoria, percebemos que, de 

modo geral, os professores desejam a atenção e a aprendizagem dos alunos. Para os 

professores, o essencial na aula é o aluno entender o que foi explicado e demonstrar isso. Diz-

se também ser relevante conseguir dar sentido àquilo que eles estão explicando, mostrar que 
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os conteúdos trabalhados têm uma funcionalidade e poder exemplificá-los com fatos da 

realidade dos alunos. Sinalizaram os docentes também serem importantes a relação 

professor/aluno e a gestão da classe. Porém, quando arguidos sobre os meios que utilizam 

para conseguir aquilo que consideram relevante na aula, eles apresentaram uma variedade de 

procedimentos, muitas vezes em absoluta oposição ao do colega. A disposição dos alunos na 

classe foi um dos aspectos mais divergentes. Alguns professores mantêm os alunos em fila, 

reúnem em grupo, e outros desconsideram a forma como eles se organizam em sala. Na 

tentativa de conseguir o envolvimento dos alunos e uma boa gestão da turma, os docentes 

apresentaram interessantes táticas, demonstrando criatividade e astúcia para lidar com as 

desafiadoras situações do ensino. Surpreender o aluno, quebrando a rotina das aulas, alterar o 

conteúdo planejado por meio da abordagem de algo inusitado, propor perguntas e respostas 

dentro da explanação do conteúdo, fazer uso da pesquisa via internet no celular, esses foram 

alguns dos inúmeros “modos de fazer” (CARMO,2013) que os sujeitos da pesquisa colocaram 

em evidência durante a entrevista. 

No que se refere à importância dada ao planejamento como meio de organizar o 

currículo no tempo e espaço da aula, atribuindo maior direcionamento e segurança ao trabalho 

docente, a análise nos permite inferir que os professores entrevistados concebem a aula como 

uma prática refletida e intencionalmente organizada e, portanto, considerada uma prática 

significativa e importante para a vida do aluno. Inferimos também que muitas das tomadas de 

decisão do professor que incidem diretamente no processo de ensino e aprendizagem são 

realizadas mediante o seu mundo da vida (SCHUTZ, 2012), da percepção das suas próprias 

motivações, das motivações que lhes são impostas e refletem aquilo que ele é como pessoa 

(SCHUTZ, 2012). Nesse sentido, concordamos com Goodson (1992, p. 72), quando afirma 

que “[...] o estilo de vida do professor dentro e fora da escola, as suas identidades e culturas 

ocultas têm impacto sobre os modelos de ensino e sobre a prática educativa”, e desta, também 

sobre o que considera relevante na prática curricular. Assim, achamos pertinente salientar 

aqui o que Schutz (2012, p. 133) diz sobre sistemas de relevâncias e tipificações, ou seja, o 

que “[...] determina quais fatos ou eventos devem ser tratados como substancialmente – isto é, 

tipicamente – iguais (homogêneos) com a finalidade de resolver de forma típica problemas 

típicos”. Nesse sentido, a percepção de aula pelo professor reúne as tipificações da própria 

aula experimentada pelos que vieram antes dele e que, de certa forma, reúne sistemas de 

relevâncias parcialmente conflitadas do grupo e da própria pessoa numa intercessão. Para 

Schutz (2012, p. 133), entre outras funções, esse sistema de tipificação evidencia “[...] 

transformar ações individuais únicas de seres humanos únicos em funções típicas de papéis 
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sociais típicos”. Assim, do fato de aula ter sido tipificada historicamente como ambiente de 

aprendizagem, inferimos que é justamente por esse sistema que há, de certa forma, uma 

aproximação de sentidos de aula entre os professores entrevistados, pois “o grupo espera que 

aquele que é incumbido de determinado papel social aja conforme o que é típico desse papel. 

Por outro lado, ao desempenhar seu papel, o ator tipifica a si mesmo [...]” (SCHUTZ, 2012, 

p.134). Nesse sentido, o professor procura agir [...] “segundo o modo típico definido pelo 

papel social que ele assumiu.” Porém, é mediante a sua situação pessoal – ou mais 

precisamente por sua história de vida –, conforme sedimentada nas circunstâncias pessoais, 

que cada professor faz suas escolhas e adota determinadas condutas na classe para a obtenção 

daquilo que acredita.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A  proposta de investigação deste estudo teve como foco a aula na perspectiva 

docente, inspirada pelo seguinte questionamento: Que  sentidos  os professores de Biologia 

do Ensino Médio atribuem a aula? Com esta questão, objetivamos compreender os sentidos 

que os professores de Biologia atribuem a aula. Assim, por conta da natureza do nosso objeto, 

buscamos apoio na abordagem fenomenológica na tentativa de melhor compreender os 

fenômenos com base nas significações dos sujeitos que os vivenciam.  

Procuramos também nos basear em alguns dos dispositivos estudados por Alfred 

Schutz (2012), como a situação biográfica do indivíduo, o mundo da vida, as experiências 

refletidas e o estoque de conhecimento. Isso, porque, numa perspectiva fenomenológica, o 

mundo da vida só existe para o sujeito quando ele lhe atribui sentido. Portanto, para a 

interpretação desse mundo, que neste caso foi a aula na perspectiva do docente, baseamo-nos 

no seu estoque de conhecimento, composto pela sedimentação das suas experiências refletidas 

no momento da entrevista, para compreender a forma como ele interpreta o mundo e pauta as 

suas ações. Assim, consideramos que a prática dos professores é impregnada de sentidos e 

precisa ser percebida em toda sua complexidade, uma vez que a maneira como cada docente 

interpreta as situações vivenciadas no contexto escolar é assimilada de forma diferente, de 

acordo com a sua situação biográfica no mundo da vida, e isso reflete, inclusive, na sua 

forma de conceber e desenvolver a aula.   

Nessa perspectiva, percebemos que os sentidos que os professores atribuem ao 

currículo materializado na aula, ainda que no mesmo contexto, apresentam abrangências 

distintas. Alguns professores do estudo revelaram um sentido de currículo restrito a prescrição 

de conteúdos a serem seguidos e como um instrumento de controle sobre a própria prática.  

Porém, outros evidenciaram não serem os documentos oficiais a única indicação de 

conhecimento para se trabalhar em sala de aula. Eles consideram também as necessidades da 

turma como fontes geradoras de currículo, portanto, um sentido mais amplo e valorativo, visto 

que, para estes, o currículo é um norte com serventia de direcionar o trabalho docente. Dessa 

forma, uma análise fenomenológica nos permitiu afirmar que os diferentes significados 

atribuídos ao currículo por professores que estão inseridos no mesmo contexto estão 

associados à maneira como cada um vivencia e interpreta a realidade. 

Ainda que o poder da máxima das prescrições oficiais consiga limitar a autonomia 

docente, por conta de uma marcante compreensão de currículo como conteúdos 
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programáticos, nossas análises evidenciaram muitas práticas marcadas por astuciosos “modos 

de fazer” (CARMO, 2013) o currículo na ação, transgredindo as prescrições curriculares.  

Inferimos com isso que as transgressões ao currículo prescrito, apontadas nos dados, ocorrem 

em decorrência dos sentidos de aula que os docentes apresentam e do entendimento do seu 

papel de professor. Para os professores entrevistados, a prática docente só se configura como 

aula quando acontece para e com o envolvimento do aluno, atendendo a suas necessidades e 

interesses. Desse modo, quando um professor opta em trabalhar valores humanos, em atender 

às curiosidades e solicitações dos alunos, em simplificar ou voltar um programa para uma 

turma com déficit de aprendizagem e distorção idade/série, ou simplesmente opta em não 

abordar todo o conteúdo previsto para um ano letivo, evidenciando outras questões, ele está, 

taticamente, transgredindo o que determina o currículo oficial para que a sua aula se configure 

dentro do que lhe faz sentido.   

Nesse contexto, a imersão analítica dessa investigação nos permitiu perceber a 

estreita relação que há entre a concepção que o professor tem de currículo e o entendimento 

do seu papel na tarefa de desenvolvê-lo na aula. Para os sujeitos com concepções mais 

restritas de currículo, ainda que tentando “inventar o possível” (CERTEAU, 2014), 

posicionaram-se insatisfeitos com o seu desempenho por perceber que este está vinculado ao 

cumprimento do programa. Todavia, aqueles com concepções mais amplas, que flexibilizam 

as fontes e os tipos de conhecimentos a serem trabalhados, compreendem que o professor tem 

o papel de ressignificar o conteúdo para o aluno, tornando-o mais compreensível. Desse 

modo, eles procuram didatizar os conteúdos da aula, com esforço criativo e dinâmico, na 

tentativa de traduzir os conhecimentos científicos para serem ensinados, transformando-os, 

assim, em conhecimentos escolares (LOPES,1999). 

Assim, entendemos que, diante da realidade em que se configuram as salas de 

aula das escolas dos professores entrevistados, os sentidos de aula apontados por eles estão 

fortemente atrelados ao desejo de buscar no cotidiano dos alunos e nas suas necessidades mais 

urgentes elementos de contextualização que permitam a participação, o envolvimento e a 

aprendizagem. Com isso, inferimos que, quando os professores asseveram o desejo de aulas 

que despertem o interesse dos alunos, que falem sobre questões do seu dia a dia e que lhes 

proporcionem alguma utilidade na vida, estão externando um sentido de aula vinculado ao 

envolvimento do aluno. Desse modo, concebemos que, para os professores, a aula é uma ação 

motivada pela ação do outro, em uma construção racional/razoável e intersubjetiva 

(SCHUTZ, 2014). 
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Notamos ainda a existência de elementos relevantes e prioritários na realização da 

aula dentro da perspectiva que o professor concebe. De um modo geral, para os sujeitos do 

estudo, a maior prioridade na aula é o aluno entender o que foi explicado, validando com 

alguma atitude esse entendimento, é conseguir dar sentido àquilo que ele está explicando, seja 

por meio da exemplificação com fatos da realidade do aluno ou demonstrando a 

funcionalidade prática do conteúdo. Sinalizaram os docentes também ser importante a relação 

professor/aluno e a gestão da classe.  

Nesse sentido, a análise dos dados referentes aos meios utilizados pelos 

professores para conseguir aquilo que consideram relevante na aula apresentou uma variedade 

de procedimentos muitas vezes divergentes. A disposição dos alunos na classe como meio de 

dispersar a conversa foi um dos aspectos mais contraditórios, variando desde os que optam em 

manter a fila, os que apostam na formação de grupos, até os que desconsideram a forma como 

os alunos se dispõem na sala. Entretanto, as análises revelaram “táticas” (CERTEAU, 2014) e 

“modos de fazer” (CARMO, 2013) criativos e astuciosos dos professores para conseguir o 

envolvimento dos alunos na aula e lidar com as desafiadoras situações do ensino. Surpreender 

o aluno quebrando a rotina das aulas, alterar o conteúdo planejado, abordando algo inusitado, 

propor perguntas e respostas dentro da explanação do conteúdo, fazer uso da pesquisa via 

internet no celular foram alguns dos inúmeros “modos de fazer” que os sujeitos do estudo 

evidenciaram durante a entrevista. Desse modo, percebemos que a abordagem 

fenomenológica em Schutz (2012) contribuiu para uma melhor compreensão de como a 

situação biográfica do indivíduo no mundo da vida, a reflexão das suas experiências que 

compõem o seu estoque de conhecimento, faz com que cada professor tenha um jeito próprio 

de desenvolver a sua prática, ainda que considerando o fato de aula ter sido tipificada 

historicamente como ambiente de aprendizagem.  

Ao tratarmos sobre o planejamento da aula, todos os sujeitos entrevistados o 

evidenciaram como um instrumento necessário e indispensável para organizar o currículo no 

tempo e espaço da aula, atribuindo melhor direcionamento e segurança ao trabalho docente. 

Eles associaram também a obtenção de aulas de qualidade vinculadas à prática do 

planejamento. Destarte, a análise desses dados nos permitiu inferir que os professores deste 

estudo concebem a aula como uma prática refletida e intencionalmente organizada e que, 

portanto, a consideram como significativa e importante para a vida do aluno. 

Por fim, os sentidos aqui analisados nos apontaram para a existência de 

profissionais que se posicionam de maneira responsável, esperançosa, ativa e pouco 

lamentosa sobre o seu trabalho docente. Demonstraram ter consciência das inúmeras 
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dificuldades e impossibilidades que atravessam diariamente o seu fazer pedagógico, limitando 

o desenvolvimento de aulas em acordo com os sentidos que lhes atribuem. 

Desse modo, salientamos a importância de que as práticas dos professores sejam 

analisadas, considerando as condições de trabalho do professor, as relações estabelecidas 

nesses espaços e as necessidades formativas dos alunos ante a postura culpabilizadora da sua 

atuação como docente. Ademais, evidenciamos a necessidade de investimentos no professor e 

nas suas condições de trabalho, na formação e valorização profissional como formas de 

encorajamento e apoio às boas inciativas. Por fim, importa também salientar que nossa 

investigação não esgota o tema, sendo necessária a continuação de estudos que apresentem 

outros olhares para a temática. Até porque a realidade é pessoalmente interpretada pelo 

docente, o que acarreta visões distintas do mesmo fenômeno educativo. 
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, Conselho Nacional de Saúde 

 

Prezado(a) Professor(a), 

 
Sou o professor Dr. Edinaldo Medeiros Carmo e estou realizando juntamente com a mestranda 

Cleide Teixeira Alves o estudo que tem como título “Sentidos de aula em narrativas de 

professores de Biologia” . Esse estudo integra a linha de pesquisa Currículo e Práticas 

Educacionais do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB) e tem como objetivo compreender os sentidos que os professores de 

Biologia do ensino médio atribuem a aula. Nesse sentido, convidamos você a colaborar 

livremente com o nosso estudo, nos fornecendo informações por meio de entrevistas onde você 

poderá verificar o que foi registrado e permitir ou não o uso das informações obtidas.  Os dados 

coletados serão usados na elaboração de uma dissertação de mestrado e serão analisados apenas 

pelos pesquisadores, sendo que os resultados serão utilizados, somente, para fins científicos. 
Acreditamos que ao provocar o professor a falar sobre os significados da sua ação, a refletir sua 

prática e os aspectos que o afetam oportuniza uma melhor compreensão do seu agir, podendo 

implicar em ação mais consciente, responsável e comprometida, sendo este um dos benefícios 

dessa pesquisa. Ressaltamos ainda que seu anonimato será preservado, bem como será respeitada 

a sua integridade física, psíquica, intelectual, social, moral, cultural e espiritual. Destacamos, 

também, que a sua participação é voluntária e não implicará nenhum tipo de remuneração, 

podendo abandonar o estudo a qualquer momento se assim desejar, sem nenhum prejuízo 

individual ou para sua família. Caso haja a necessidade de esclarecimentos adicionais ou alguma 

dúvida, poderão ser explicadas antes, durante ou depois desta pesquisa com os pesquisadores 

pelos telefones (77) 99973-5067 ou (77) 98872-0068. Essa pesquisa apresenta um certo risco de 

constrangimento, uma vez que você irá relatar particularidades da sua prática. Porém, na 

existência de algum desconforto, constrangimento ou prejuízo, você poderá suspender a entrevista 

e desistir de participar, a qualquer tempo. Este projeto foi cadastrado no Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP), da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), o qual, de acordo com a 

Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, tem como objetivo assegurar “o respeito 

pela dignidade humana e pela especial proteção devida aos participantes das pesquisas científicas 

envolvendo seres humanos”. Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone: (73) 3528-

9727. Por fim, após ler e compreender o conteúdo deste termo, caso esteja de acordo, o(a) 

senhor(a) precisará assinar duas vias deste termo, uma que ficará em sua posse e a segunda que 

será arquivada por cinco anos conforme a resolução 466/2012 do CEP. 

 

Vitória da Conquista, BA, _____ de ______________ de 2017. 

________________________________ 

                                                    Assinatura do participante 

 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) - 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

CAP - 1º andar Av. José Moreira Sobrinho, S/N - 

Bairro: Jequiezinho CEP: 45.206-510 

Jequié – Bahia (73)3528 9727 

cepuesb.jq@gmail.com ou cepjq@uesb.edu.br 

Cleide Teixeira Alves  

E-mail: <cleideteixeiraalves@gmail.com>. 

Rua Medeiros Neto, nº 828  

Guanambi-BA 

Tel.: (77)999735067; (73)991011771 

Prof. Dr. Edinaldo Medeiros Carmo 

E-mail: <medeirosed@uesb.edu.br> 

Tel.: (77) 98872-0068 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED  

LINHA DE PESQUISA CURRÍCULOS E PRÁTICAS EDUCACIONAIS 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA A SER REALIZADA 

COM OS PROFESSORES DE BIOLOGIA DE ESCOLAS ESTADUAIS DE VITÓRIA DA 

CONQUISTA  

 

Dados pessoais 

Nome: 

Idade: 

Formação: 

Há quanto tempo atua na docência, de modo geral? 

Há quanto tempo atua na docência, após conclusão da licenciatura? 

Há quanto tempo atua na escola em que trabalha atualmente? 

Em quais séries leciona atualmente e em quais outras disciplinas, além de Biologia? 

Qual a sua carga horária semanal? 

 

Currículo 

1. Para você, qual deve ser o principal objetivo das aulas de Biologia no ensino 

médio? 

2. Como você conceitua o currículo escolar? 

3. Qual o papel do professor no processo de desenvolvimento do currículo? 

4. Quem decide o que você ensina nas suas aulas de Biologia? [Pausa] Como 

você administra isso? 

5. Comente sobre os meios que você utiliza para realizar suas aulas.  

6. Como você prepara suas aulas? 

7. Você utiliza o livro didático para preparar as aulas? [Pausa] Como? 

8. Você utiliza o livro didático na realização das aulas? [Pausa] Como? 

9. Comente sobre os objetivos do planejamento realizado pelo professor antes da 

materialização do currículo na sala de aula? 
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Elementos da aula 

1. O que você considera mais relevante (importante) no desenvolvimento de uma 

aula? 

2. Quais limites e possibilidades você percebe na realização das suas aulas? 

3. Como você caracteriza uma aula de qualidade ou uma boa aula? 

4. Que elementos interferem ou impossibilitam a realização de uma aula? 

5. Você acha que seus valores, crenças e atitudes interferem nessa prática 

docente? [Pausa] Como? 

6. Como você avalia suas aulas do início da carreira e as que você realiza hoje? 

 

Conhecimento 

1. Comente sobre a sua afinidade com os conteúdos de Biologia. 

2. Você considera positivo ou satisfatório o nível de compreensão dos seus alunos 

sobre os conhecimentos científicos de Biologia desenvolvidos na sua aula? [Pausa] 

Comente. 

3. Quais metodologias e estratégias de trabalho costuma usar para facilitar a 

aprendizagens dos alunos. 

 

Sentidos de aula 

1. Como você conceitua aula? 

2. Quem ou o que mais influencia a qualidade das suas aulas? [Pausa] Comente 

sobre isso. 

3. O que você acha que poderia ser melhorado nas suas aulas? 

4. Sobre sua atividade em sala de aula, relate as ações e posturas que você adota e 

que considera relevantes para o processo de ensino. [Pausa] Você as julga 

importantes/essenciais para sua prática? [Pausa] Por quê? 

5. Fale sobre como você trabalha em relação à gestão da turma, para viabilizar o 

processo de ensino. 

6. Com que frequência você realiza o planejamento das suas aulas? [Pausa] Como 

você faz? Comente. 

7. Fique livre para fazer qualquer consideração, ou destacar algo que julgue ser 

importante. 
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PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 
Título da Pesquisa: Sentidos de aula em narrativas de professores de Biologia 
Pesquisador: Cleide Teixeira Alves 
Área Temática: 
Versão: 2 
CAAE: 81099617.5.0000.0055 
Instituição Proponente: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB  
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 
 
DADOS DO PARECER 
 
Número do Parecer: 2.489.634 
 
Apresentação do Projeto: 
Trata-se da segunda submissão ao CEP de um projeto de pesquisa que se constitui em proposta de 
dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação da UESB. É um estudo 
qualitativo, com enfoque fenomenológico, que será realizado com professores de biologia do ensino 
médio da rede de estadual de ensino do município de Vitória da Conquista. 
 
Objetivo da Pesquisa: 
O objetivo geral do estudo é:  
- Compreender os sentidos que os professores de Biologia do ensino médio atribuem a aula. 
Objetivos Secundários são:  
-Identificar os elementos da aula mobilizados pelos professores em suas narrativas;  
-Analisar o que os professores consideram relevantes no planejamento e na realização da aula. 
 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
Os riscos e benefícios foram avaliados adequadamente. As estratégias de minimização dos riscos 
estão presentes no TCLE. 
 
Comentários e considerações sobre a Pesquisa: 
Pesquisa relevante para a área da Educação, com consideração de todos os aspectos éticos exigidos. 
 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
Todos os termos obrigatórios foram apresentados e estão em conformidade com as exigências do 
CEP-UESB. Foi incluído o termo de participação na pesquisa, assinado pelo professor orientador do 
projeto. 
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Recomendações: 
Que os resultados sejam divulgados nos campos de desenvolvimento da pesquisa. 
 
Conclusão ou pendências e Lista de Inadequações: 
As pendências do parecer anterior foram solucionadas: 
1) Foi esclarecido o número de escolas onde a pesquisa será realizada (duas escolas do município de 
Vitória da Conquista) e foi anexada a autorização para coleta de dados das duas instituições de 
ensino.  
2) Foi apresentado o termo de participação na pesquisa assinado pelo professor orientador.  
3) O cronograma de execução do projeto foi atualizado. 
Assim, não há pendências. 
 
Considerações Finais a critério do CEP: 
Em reunião do dia 07/02/2018, a plenária do CEP/UESB aprovou o parecer do relator. 
 
Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

 

1
131 



130 
 

 

 
 
 
 
 

1
132 


