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PREFÁCIO 

 

O MOVIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA ÁREA DE ENSINO 
DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA: os exemplos vindos dos 

estudos de pesquisadores da REAMEC 
 

A área de Ensino de Ciências e Matemática, na CAPES, nasceu a partir 
de divergências epistemológicas, sobretudo com a área da Educação, fazendo 
emergir uma comunidade científica que dá tratamento diferenciado às questões 
ligadas à metodologia de ensino e à didática das ciências e da matemática. Como 
campo científico recente, com menos de vinte anos, a área vem se constituindo, 
se reafirmando a partir de suas escolhas teórico-metodológicas e da tentativa de 
formulação de problemas de pesquisa próprios.  

“Epistemologias, metodologias e experiências formativas em educação 
em ciências e matemática no contexto da Amazônia legal” é obra que bem reflete 
os desafios do movimento de consolidação da área de Ensino de Ciências e 
Matemática. Como campo múltiplo, congregando todas as ciências e a 
matemática, escolhas teórico-metodológicas são mobilizadas em termos de 
progressivamente melhor caracterizar os objetos de pesquisa desse campo.  

O presente livro revela como uma subcomunidade da área, composta 
por pesquisadores atuantes na REAMEC – Rede Amazônica de Educação em 
Ciências e Matemática vem fazendo suas escolhas teórico-metodológicas. 
Narrativas, fenomenologia, epistemologia de Fleck, teoria da atividade compõem 
o leque de opções da primeira parte da obra, que tem na segunda, o relato de 
experiências formativas no âmbito ensino de ciências e matemática.  

Em meio às escolhas teórico-metodológicas dessa comunidade, 
emergem, sobretudo, intenções de formar o futuro pesquisador. Essa é a 
temática predominante da primeira parte da obra. Assim, os vários textos 
buscam caracterizar o pesquisador narrativo (Barbosa, Oliveira, Pereira e Araújo) 
e (Oliveira e Ghedin); o pesquisador que utiliza a fenomenologia nas suas 
investigações em educação (Gonzada e Anic); o pesquisador fleckiano (Anic, Oda 
e Silva-Forsberg); o pesquisador que lança mão da modelagem matemática 
(Carvalho e Nicot) e o pesquisador histórico-cultural (Coelho Filho, Mendoza, 
Delgado e Carvalho da Silva). 

Na segunda parte da obra, tem-se a apresentação das experiências 
formativas. Elas, de certo modo, permitem verificar como determinadas escolhas 
teórico-metodológicas colocadas na primeira parte da obra são mobilizadas na 



 

pesquisa. Assim, o pesquisador narrativo protagoniza  a desnaturalização da “ideia 
dita real da Amazônia” (Costa e Chaves); a problematização do trabalho docente 
mostra-se como de múltipla abordagem (Coelho Filho, Nicot e Caravalho da 
Silva) e (Barbosa, Fernandes e Gonçalves); a discussão da Ciência e Tecnologia 
no contexto formativo de professores revela-se devedora de aportes filosóficos 
(Ferst; Araújo); e, ainda, pode ficar restrita ao âmbito fenomenal (Oliveira e 
Freitas); também devedora de aportes amplos filosóficos está ligada a análise dos 
debates trazidos sobre a licenciatura dupla (Costa e Ghedin).  

A complexidade desta obra, em termos das múltiplas abordagens das 
questões ligadas à área de Ensino de Ciências e Matemática, reafirma os desafios 
colocados para a consolidação de um recente campo científico. Esse movimento 
de consolidação parece ter início com uma amplitude enorme de possibilidades 
teórico-metodológicas. O estudo e o aprofundamento dessas abordagens, 
herdadas de outras áreas, com o passar do tempo, permitem que sejam 
progressivamente caracterizadas as suas problemáticas próprias, distinguindo-as, 
sobretudo, daquelas do campo da Educação. A partir desse ponto, isto é, da 
melhor caracterização dos problemas de pesquisa próprios da área, são 
refinados, reelaborados e mesmo criados novos aportes para a resolução teórica 
desses problemas. Este movimento está em marcha e este livro é disso 
testemunha. 
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PRIMEIRAS PALAVRAS 
 

 

Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem 
aprender a fazer o caminho caminhado, sem aprender a 
refazer, a retocar o sonho, por causa do qual a gente se 

pôs a caminhar. 
Paulo Freire 

 
 

Esta obra contém produções científicas de professores pesquisadores 
que caminham na busca da compreensão sobre os seus fazeres, pari passo 
caminham nos seus fazeres. São professores pesquisadores em formação que 
sem deixar a caminhada, mesmo que em algum momento possam cambalear, 
escrevem sobre o que e por onde passam e, se desequilibrarem por um 
momento, se põem novamente a caminhar com passos mais firmes até se 
cansarem, podem diminuir um pouco o ritmo para se pôr a pensar sobre a 
paisagem que insiste em mudar, se transformar, levando-os a sentir a 
necessidade de refletir sobre: o que faço?; por que faço? e por que faço assim? 
Até que um dia estes sentar-se-ão e ao olhar por onde passaram perceberão o 
tanto e com quantos caminharam. Este é o sentimento deste grupo de 
professores escritores, pesquisadores que inseridos em uma rede colaborativa 
de saberes científicos e matemáticos, não apenas destes que compõem este 
livro, mas dos que são e fazem parte desta rede, por ora apresentam aspectos 
epistemológicos, metodológico e experiências formativas no complexo da 
Amazônia Legal brasileira. 

Olhando para o Ensino de Ciências e de Matemática este apresenta 
recorrentemente baixo desempenho dos estudantes nas avaliações institucionais 
e, até mesmo quando órgãos reguladores externos avaliam os diversos níveis da  
Educação Básica no Brasil. Conquanto, a medida em que pesquisas relacionadas 
à Educação Científica e Matemática são fomentadas, a compreensão desse 
fenômeno, acima posto, pode proporcionar repensar e reconstruir o ambiente 
escolar, assim como o espaço de formação de professores. Pois, desta forma, 
poder-se-ia idealizar uma atmosfera de transformações de práticas e profusão de 
ideais suportados por investigações e reflexões pragmáticas em que a vivência 
do pesquisador no âmbito em que essas se desenvolveram é condição sine qua 
non para tomada de decisões que resguardem o caráter singular de uma região 
específica, no caso a Amazônia Legal, mesmo considerando a existência de 
idiossincrasias no conjunto das regiões que compõem o Estado brasileiro. 



 

Epistemologias, Metodologias e Experiências Formativas em Educação 
em Ciências e Matemática no contexto da Amazônia Legal, integra a produção 
cientifica de pesquisadores associados ao Programa em Rede de Doutorado em 
Educação em Ciências e Matemática – REAMEC, o qual engloba instituições de 
nove Estados da Amazônia, além de colaboradores de outras regiões. Este livro 
comtempla a colaboração de 24 pesquisadores de 11 instituições de Ensino 
Superior (UEMA, UEA, UERR, UFPA, UFAM, UFMT, UFSCAR, UFRR, IFMA, 
IFAM, IFAC), tratando de discutir aspectos epistemológicos e metodológicos 
tanto teóricos como práticos do ensino e da formação de professores de 
Ciências e Matemática. Assim, o esforço empregado na formação da Rede de 
pesquisa e de formação de pesquisadores das instituições amazônicas, trata de 
devolver à sociedade o árduo trabalho desenvolvido na REAMEC. 
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I EPISTEMOLOGIAS E ASPECTOS 
METODOLÓGICOS NAS PESQUISAS EM 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 



CONSTITUINDO-NOS PESQUISADORES NARRATIVOS: 
NOSSAS NARRATIVAS FORMATIVAS STRICTO SENSU1 

CONSTITUTING NARRATIVE RESEARCHERS: OUR STRICTO SENSU 
TRAINING NARRATIVES 

Mauro Guterres Barbosa 
Caroline Barroncas de Oliveira 

Fábio Soares Pereira 
Rafaela Lebrego Araújo 

 
RESUMO: Nesta narrativa científica temos a intenção de investigar para compreender 
a constituição de pesquisadores narrativos doutorandos em Educação em Ciências e 
Matemática. Para tanto, lançamos mão da experiência de um componente curricular 
denominado Pesquisa Narrativa no/do Ensino de Ciências e Matemática, a qual foi 
desenvolvida no Instituto de Educação em Ciências e Matemática (IEMCI) da 
Universidade Federal do Pará (UFPA). A partir do desenvolvimento das ações propostas 
no programa de tal componente curricular realizamos reflexões formativas sobre o ser 
pesquisador narrativo, nas quais foram destacadas questões teóricas, metodológicas e 
epistemológicas. O movimento do componente curricular foi realizado de forma cíclica 
em espiral com aprofundamento gradativo das articulações entre o fenômeno (relato) e 
o método narrativo. O componente curricular foi pensado em cinco eixos de discussões 
integrados entre si a partir do ir e vir entre cada eixo caracterizador da pesquisa narrativa, 
quais sejam: Memórias e pesquisa narrativa; Pesquisa narrativa: fundamentos e práticas 
no contexto da pesquisa qualitativa; Análise Textual Discursiva; Exercício analítico; e 
Estudo de dissertações e teses que assumem a pesquisa narrativa. Destacamos o quarto 
eixo como momento em que nos engajamos no fazer narrativo, em um olhar 
introspectivo, ou seja, para nós mesmos, revelando-nos como aglutinadores dos saberes 
integrados no processo (auto) formativo. 

 
Palavras-chave: Pesquisador Narrativo; Pesquisa Narrativa; (Auto)Formação. 

 
ABSTRACT: In this scientific narrative we intend to investigate to understand the 
constitution of narrative researchers doctoral students in Science and Mathematics 
Education. In order to do so, we have used the experience of a curricular component 
called Narrative Research in Science and Mathematics Education, which was developed 
at Institute of Mathematical and Scientific Education (IEMCI) of the Federal University of 
Pará (UFPA). From the development of the actions proposed in the program of such a 

 
1 Texto apresentado no VIII Congresso Internacional de Pesquisa (Auto)biográfica – CIPA (2018), constante 
nos Anais do evento. Ademais, posta-se esse como indício de que a REAMEC proporciona integração e 
interação entre os doutores, doutorandos e instituições que a compõem, razão pela qual optamos por trazê-
lo no corpo desta coletânea. 
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curricular component, we conducted formative reflections about being a narrative 
researcher, in which theoretical, methodological and epistemological issues were 
highlighted. The movement of the curricular component was carried out cyclically in a 
spiral with gradual deepening of the articulations between the phenomenon (report) and 
the narrative method. The curricular component was conceived in five center lines of 
discussions integrated between the coming and going between each characterizing 
center line of the narrative research, which are: Memories and narrative research; 
Narrative research: fundamentals and practices in the context of qualitative research; 
Discourse Analysis; Analytical exercise; e Study of dissertations and theses that take the 
narrative research. We emphasize the fourth center line as a moment in which we 
engage in narrative doing, in an introspective look, that is, for ourselves, revealing 
ourselves as agglutinators of the knowledge integrated in the (self) formative process. 

 
Keywords: Narrative Researcher; Narrative Research; (self) Training. 

 
PRIMEIROS PENSAMENTOS 

 
Ante o reconhecimento da importância da pesquisa narrativa e o 

entendimento de que somos pesquisadores narrativos inseridos em programas 
de pós-graduação stricto sensu, convergimos nossas atenções às compreensões 
do potencial das narrativas como método de investigação e como fenômeno a 
ser estudado. 

Nossas histórias de vida, formação, trajetórias profissionais, crenças, 
pré-conceitos e perspectivas futuras nos mostram (e agregam) elementos que 
nos ajudam tanto no processo de desenvolvimento profissional, no papel de 
formadores de professores que ensinam Ciências e Matemática, como na 
compreensão desse percurso. 

À medida que as experiências pelas quais passamos vão se constituindo 
em cenários ou situações de aprendizagem, as relações com o saber que 
estabelecemos com o outro, com o mundo e conosco vão se mostrando mais 
claras, quando expostas à reflexão. As experiências se apresentam sob forma de 
um complexo narrativo, o qual nos oportuniza refletir sobre nossas ações ou de 
outrem, à luz de referenciais teóricos que nos permitem investigar tais 
experiências para compreendê-las, possibilitando, sobretudo, (trans)formações 
em nós mesmos. Dessa forma, por meio de diálogos e relações estabelecidas, 
passamos a olhar à docência, à formação, aos alunos, de outras maneiras 
possíveis. 

Engajados nesse espírito (trans)formador é que realizamos as atividades 
referentes ao componente curricular intitulado “Pesquisa Narrativa no/do Ensino 
de Ciências e Matemática”, que foi conduzido de maneira a promover a 
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realização de atividades formativas planejadas em conjunto  (entre alunos 
mestrandos e doutorandos e a docente responsável pela disciplina), para que, 
de forma cíclica em espiral, com aprofundamentos gradativos das articulações 
entre o fenômeno (relato) e o método narrativo, pudéssemos compreender a 
epistemologia da pesquisa narrativa e, assim, lançarmo-nos no exercício 
narrativo. 

A dinâmica do componente curricular articulou cinco eixos de 
discussões integrados entre si: Memórias e pesquisa narrativa (CUNHA, 1997; 
SOUZA, 2004; CHAVES, 2004); Pesquisa narrativa: fundamentos e práticas no 
contexto da pesquisa qualitativa (CONNELLY; CLANDININ, 1995; 
CLANDININ; CONNELLY, 2011; ARAGÃO, 2011; GONÇALVES; 2011); 
Análise Textual Discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2011); Exercício analítico 
(FRAIHA-MARTINS, 2014); e Estudo de dissertações e teses que assumem a 
pesquisa narrativa.  

Destacamos, entre os eixos supracitados, o de ‘Exercício Analítico’, por 
meio do qual nos engajamos no fazer narrativo com um olhar introspectivo, ou 
seja, para nós mesmos, revelando-nos, de forma perceptiva, o percurso 
vivenciado por investigadores narrativos, o qual nos possibilitou um processo 
(auto)formativo ao qual aderimos. Nesse eixo, concomitantemente ao exercício 
da composição de uma narrativa, conseguimos nos debruçar sobre textos 
narrativos construídos pelos colegas, na tentativa de pôr em prática, mesmo que 
de forma simples, a aplicação da metodologia da Análise Textual Discursiva 
(MORAES; GALIAZZI, 2011), discutida no terceiro eixo de análise deste estudo.  

Nossa intenção investigativa é a de reconstruir o espaço formativo do 
componente curricular por meios de nossas memórias e reflexões sobre como 
esse cenário conduziu doutorandos, que são formadores de professores que 
ensinam Ciências e Matemática, com formações iniciais tão distintas, a saber: 
Matemática, Pedagogia, Física e Biologia; de instituições de ensino superior de 
diferentes Estados, quais sejam, respectivamente: Maranhão, Amazonas, Acre e 
Pará.  

Dessarte, inseridos nesse contexto, pudemos colaborar mutuamente 
com nossas constituições identitárias profissionais face às nossas experiências 
como pesquisadores narrativos, condição em que alguns de nós 
antecipadamente já se reconheciam, e outros que se assumiram pesquisadores 
narrativos a partir dessa vivência curricular. 

Nesse sentido, nosso texto investigativo está organizado em seções que 
estão próximas dos eixos temáticos destacados no planejamento do 
componente curricular com a intenção de reproduzir o movimento cíclico 
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espiralado com aprofundamento gradativo em que destacamos pontos de 
interesses que marcaram esta nossa experiência: Encontros formativos com a 
Pesquisa Narrativa; Epistemologia da Pesquisa Narrativa: nossas compreensões 
no componente curricular; Análise Textual Discursiva, uma proposta de análise 
narrativa; Exercitando a Pesquisa Narrativa; e algumas reflexões finais que 
tivemos ao longo do percurso desta escrita experiencial. 

 
ENCONTROS FORMATIVOS COM A PESQUISA NARRATIVA 

 
Pensar no título deste tópico traz à tona imagens e sensações acerca 

daquilo que transpareceria nos momentos experienciados nessa disciplina. Esses 
momentos foram vividos de forma muito intensa, tanto por aqueles que ainda 
estavam em fase aproximativa quanto pelos outros com maior vivência na 
Pesquisa Narrativa, e isso possibilitou reflexões e lembranças acerca dos 
caminhos feitos, os quais se (re)configuravam em caminhos refeitos, pois, ao 
lembrar, reavivamos as cores do cenário e da trama construída, como nos diz 
Fernando Pessoa: As pessoas podem esquecer o que você fez, o que você disse, 
mas nunca esquecerão o que você as fez sentir.  

Foi assim que, envolvidos nas leituras e discussões, em meio a escolhas, 
definições e recortes, decidimos usar a palavra ‘encontro’. E, diante dessa opção, 
questionamo-nos: O que seria o encontro com a Pesquisa Narrativa? No 
primeiro instante fomos buscar o significado da palavra, para a qual registramos: 
“1. ato de encontrar(-se), de chegar um diante do outro ou uns diante de outros. 
2. junção de pessoas ou coisas que se movem em vários sentidos ou se dirigem 
para o mesmo ponto” (ENCONTRO, 2018). Ao lermos seu significado, 
percebemos que a escolha dessa palavra veio a calhar, uma vez que tornar visível 
o objetivo que temos de dar potência ao movimento do nosso existir, 
considerando um encontro conosco como seres humanos constituídos de 
narrativas que somos, no exercício da compreensão da vida e suas 
complexidades.  

Mediante a possibilidade da aprendizagem sobre a sensibilidade em 
olhar além das invisibilidades postas na formação docente, na nossa formação 
como pessoas, buscamos nesse encontro com a Pesquisa Narrativa novos 
afetos, novas formas de ver, ouvir e sentir as vozes que ecoam na nossa 
memória, especificamente neste artigo, no que tange às relações estabelecidas 
com cada delineamento proposto pela disciplina. 

Entre as histórias de vidas, narrativas, (auto)biografias, relatos narrativos, 
memoriais, percebemos a variedade tratada nas pesquisas desenvolvidas e sem 
esclarecimento das vias e formas da investigação narrativa como um processo de 
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pesquisa ou de formação. A polissemia encontrada no uso do termo “narrativa” 
provoca alguns entendimentos errôneos sobre a expressividade do vivido e do 
narrado, os quais desdobram várias críticas em relação ao método da pesquisa 
narrativa, principalmente a da história de vida. Foi nessa aproximação do termo 
“narrativa” que iniciamos nossos encontros e desencontros com a perspectiva 
investigativa.  

Quando os encontros iam acontecendo, deparamo-nos com a 
perspectiva de um convite ao fim da certeza (PRIGOGINE, 2000), um caminho 
apresentado pelas bifurcações de idas e vindas que movem as nossas vidas. 
Deparando-nos também com a intencionalidade presente em cada escolha de 
textos e formas metodológicas, as quais nos ensinam modos de ver e sentir a 
Pesquisa Narrativa. Essa experiência nos possibilitou criar percursos no intuito de 
descobrirmos nossa condição fundamental: investigadores narrativos. 

O movimento da disciplina fez com que nos lembrássemos das 
inquietudes e ponderações sobre as quais Thiago de Mello nos convida a pensar: 
O que passou não conta?, indagarão as bocas desprovidas. Não deixa de valer 
nunca. O  que passou ensina com sua garra e seu mel. Por isso é que agora vou assim 
no meu caminho. Publicamente andando. Assim, vamos constituindo-nos 
investigadores narrativos em cada experiência tocada em meio ao nosso 
processo formativo.  

Nesse ponto damos força aos encaminhamentos que tivemos na 
disciplina narrada, mostrando o nosso conhecimento não apenas dos 
fundamentos teórico-metodológicos, mas também de nós mesmos como 
pessoas com limitações e possibilidades que vivem em um processo contínuo de 
formação. É nesse processo cheio de nuances que vamos nos tecendo 
professores, isto é, vamos engendrando maneiras de ser e de estar na profissão 
(NÓVOA, 1995), as quais nos instigam a estar constantemente em 
aprendizagem. Dessa forma, no próximo item trazemos à tona nosso encontro 
com a Epistemologia da Pesquisa Narrativa. 

 
EPISTEMOLOGIA DA PESQUISA NARRATIVA: NOSSAS 
COMPREENSÕES NO COMPONENTE CURRICULAR 

 
Nesta sessão apresentamos alguns fundamentos da Pesquisa Narrativa, 

bem como sua prática na pesquisa qualitativa, de modo a situá-la no campo 
teórico e ressignificar o que edificamos como novos conhecimentos a partir da 
experiência vivenciada e dialogada para este estudo. 
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Ao discutirmos essa modalidade de pesquisa no componente curricular 
citado, alguns de nós já estavam familiarizados com leituras a respeito e, até 
mesmo, desenvolvido pesquisas que se caracterizam como narrativa. Portanto, 
destacamos que nessa experiência houve construções e reconstruções de 
saberes.  

Do ponto de vista epistemológico, salientamos que a pesquisa narrativa 
se destina ao entendimento e à composição de sentidos da experiência; é 
caminho para pensarmos a experiência (CLANDININ; CONNELLY, 2011). A 
experiência, de acordo com Larrosa (2002, p. 21), é o que nos passa, o que nos 
acontece, o que nos toca. 

Como investigadores narrativos, entendemos que esse tipo de pesquisa 
é o caminho para “o pensar a experiência”. Que experiências seriam essas? Em 
cada pesquisa desenvolvida por nós, olhamos para nossos sujeitos, para nosso 
campo de estudo e objeto de pesquisa, de maneira a compreender o que nos é 
relatado. Olhamos para o fenômeno com vistas a interpretá-lo, e isso nos 
provoca reflexões que nos encaminham a considerar passado, presente e futuro 
numa perspectiva holística. É olhar para o fenômeno e fazer retrospecções e 
prospecções. 

Sob a égide da investigação narrativa incluem-se várias perspectivas, 
desde a análise de biografias e de autobiografias, histórias de vida, narrativas 
pessoais, entrevistas narrativas, etnobiografias, etnografias e memórias 
populares, até acontecimentos singulares, integrados num determinado 
contexto. A narrativa está sempre associada a um caráter social explicativo de 
algo pessoal ou característico de uma época ou de um lugar (GALVÃO, 2005). 

No que diz respeito à realização desse tipo de pesquisa, Clandinin e 
Connelly (2011) afirmam que há desafios, como a linha tênue entre o 
distanciamento e a proximidade que temos com os sujeitos, com os fenômenos, 
e, para lidar com esse desafio, apontam que a composição cuidadosa dos textos 
de campo (entrevistas, diários, notas de campo, dentre outros) ajuda a conhecê-
lo e, de certa forma, compor uma narrativa que é produzida dentro de padrões 
da cientificidade.  

Tal desafio nos fez refletir muito sobre nosso fazer investigativo, já que 
todos nós (alguns já há um tempo, outros a partir do estudo do componente 
curricular) desenvolvemos Pesquisa Narrativa. As indagações decorrentes vieram 
como uma tempestade: de que maneira fazer uma observação fria? Como 
realizar a suspeição necessária na pesquisa? Essa tensão, sobre a qual discorrem 
Clandinin e Connelly (2011), acontece porque a pesquisa narrativa é sempre 
relacional. O pesquisador narrativo se envolve, olha minuciosamente, de 
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maneira sensível ao máximo de elementos possíveis do contexto, das histórias, 
dos protagonistas das histórias, de si mesmo.  

Entendemos que o pesquisador narrativo está presente na 
metanarrativa, expressa-se nela e em cada parte dela, o que caracteriza a 
natureza relacional. Ponderamos que, mesmo que devamos analisar os 
elementos “friamente”, há nesse tipo de pesquisa uma “relação de intimidade” 
entre todos os envolvidos (pesquisadores e pesquisados). Os autores 
precursores da Pesquisa Narrativa, Clandinin e Connelly, na obra aqui 
referenciada, defendem que essa relação é necessária.  

Esses mesmos autores citam a importância da prática do exercício 
reflexivo, inicialmente defendida Schön (2000), para o desenvolvimento de 
qualquer pesquisa, especialmente quando estamos em campo e após essa etapa, 
pois nessas ocasiões temos a oportunidade de congelar momentos específicos 
no espaço da pesquisa narrativa (CLANDININ; CONNELLY, 2011, p. 122). 

As narrativas permitem um processo profundamente formativo, pois, ao 
mesmo tempo em que o sujeito organiza suas ideias para o relato oral ou escrito, 
ele reconstrói sua experiência de forma reflexiva e, portanto, acaba fazendo uma 
autoanálise, que cria para ele novas bases de compreensão de sua própria prática 
(CUNHA, 1997). 

Em suma, podemos destacar que o fazer e o pesquisar nesse campo 
requerem que estejamos atentos ao “ir e vir” da pesquisa, ao seu processo de 
desenvolvimento, ao contexto, às nuances, às mudanças, aos textos de campo 
e às suas composições. Fazer pesquisa narrativa é considerar passado, presente 
e futuro, relativizando a “verdade narrativa” que se constrói na interpretação dos 
eventos.  

Após construirmos o conceito de pesquisa narrativa, reconhecendo-a 
como metodologia de investigação que promove a valorização de falas, 
comportamentos, posicionamentos dos interlocutores e do ambiente formativo 
em que eles se encontram, oportunamente nos foi apresentado um método de 
análise de dados que extrapola a possibilidade de utilizarmos a própria pesquisa 
narrativa como tal. 

 
ANÁLISE TEXTUAL DISCURSIVA, UMA PROPOSTA DE ANÁLISE 
NARRATIVA 

 
Mesmo entendendo a abordagem narrativa como método e 

metodologia, o reconhecimento da análise textual discursiva (ATD) como técnica 
organizadora das narrativas em grupos de unidades textuais que aproximam 
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discurso e conteúdo provenientes de diferentes interlocutores viabiliza a 
elaboração de categorias de análise emergentes, oportunizando-nos assim a 
construção de metatextos que articulam diferentes argumentos sobre um tema 
convergente.  

Nesse sentido, a análise textual discursiva, proposta por Moraes e 
Galiazzi (2011, p. 7), conceitua-se como: 

uma metodologia de análise de dados e informações de natureza 
qualitativa com a finalidade de produzir novas compreensões 
sobre fenômenos e discursos. Insere-se entre os extremos da 
análise de conteúdo tradicional e a análise de discurso, 
representando um movimento interpretativo de caráter 
hermenêutico. 

Em linhas gerais, a ATD prevê a realização de dois movimentos que 
descrevemos na sequência: 

a) No primeiro momento, é realizado o tratamento do texto original do 
corpus, isto é, o conjunto de documentos que representam as informações da 
pesquisa é submetido a um processo de seleção que se constituirá nos 
significantes da investigação a partir dos quais serão construídos os significados 
relativos aos fenômenos em questão, os quais podem ser produzidos por meio 
da transcrição das entrevistas com os sujeitos investigados, mas também podem 
ser documentos já existentes previamente, tais como relatórios, atas, editoriais 
de jornais ou revistas, os quais, especialmente em nossas investigações, podem 
se caracterizar como produções científicas de nossos sujeitos de investigação. 

Em seguida, iniciamos o processo de desconstrução e unitarização do 
corpus, isto é, colocamos o foco nos detalhes e nas partes componentes do 
texto, na busca de sentidos para os textos em diferentes limites. Dessa primeira 
interpretação, surgem as unidades das análises ou unidades de significado ou de 
sentido, a partir de critérios pragmáticos ou semânticos que comporão as 
categorias de análise que podem ser “a priori” ou “emergentes”, as quais serão 
elaboradas a partir de nossos conhecimentos tácitos, com o cuidado de situar 
sempre como referência o problema de pesquisa ao qual nossas análises devem 
responder. 

b) No segundo momento, a ATD, a partir da análise das categorias 
emergentes, realiza-se o movimento de reunir categorias semelhantes com a 
intenção de aperfeiçoar nossas categorias, tornando-as mais abrangentes e ao 
mesmo tempo mais alinhadas com o problema de investigação, isto é, por meio 
do estabelecimento de relações entre categorias semelhantes, da construção de 
novas categorias e, consequentemente, de novas compreensões, temos como 
produto uma nova ordem que se concretizará com a escrita de novo texto, o 
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qual se configurará em metatextos, carregados de descrições, interpretações e 
teorização em movimento espiralado que nos permite revisitar e avançar sempre 
em direção ao nosso problema de pesquisa. 

Buscando favorecer a compreensão do uso da ATD nesse momento 
formativo, a professora mediadora lançou mão de sua tese de doutoramento 
(FRAIHA-MARTINS, 2014) para nos narrar sobre suas dificuldades e seus 
anseios ao assumir a abordagem narrativa como método, bem como destacar e 
nos apresentar vantagens e instrumentos de coleta e organização de suas 
narrativas, expondo o processo de unitarização de seu corpus investigativo, 
destacando o procedimento de obtenção dos focos de sentido e mostrando a 
articulação teórica com a articulação de categorias de análise emergentes em 
favor da compreensão do seu problema investigativo.  

Na seção seguinte, apresentamos o fazer narrativo na prática em que 
nos foi possível usar as narrativas e nosso conhecimento tácito em favor da 
compreensão de um tema relacionado à formação de formadores de 
professores. 

 
EXERCITANDO A PESQUISA NARRATIVA 

 
O penúltimo movimento formativo foi iniciado no primeiro encontro do 

componente curricular (primeiro dia de aula), no qual nos foi solicitada a 
elaboração de um texto narrativo cujo tema era “Meus alunos e eu nas aulas 
de...; e Como entendo o ensino de...”. Inicialmente ficamos na expectativa de 
como esse texto seria utilizado no processo formativo curricular. Após quase 
duas semanas de estudos sobre pesquisa narrativa e análise textual discursiva, a 
professora nos propôs a realização de uma microanálise de nossas narrativas à 
luz da análise textual discursiva, como ensaio prático do que realizaríamos em 
nossas investigações stricto sensu. Para tanto, fomos organizados em grupos de 
trabalho e nos foram entregues as narrativas de outros colegas que também 
vivenciavam o componente curricular. A seguir, apresentamos uma dessas 
microanálises por nós realizadas. 

O primeiro movimento foi o de encontrar ‘unidades de significado’ que 
se aproximassem de ‘focos de sentidos/categoria inicial’, conciliadas com 
‘referenciais teóricos para a discussão’. Sobre esta última etapa, fica sublinhada a 
possibilidade de multireferenciar as análises, pois elas, apesar de estarem 
dispostas sobre uma mesma temática, suscitam interpretações tácitas das leituras 
de quem as interpreta, devido à impossibilidade de o investigador prever que 
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experiências serão destacadas pelos sujeitos interlocutores da investigação. No 
Quadro 1, apresentamos esse primeiro movimento, que segue: 

 

Quadro 1: Foco de sentido “Compreensões do aprender e ensinar no ensino de Ciências” 

Unidades de significado Focos de sentido 
Referencial 

Teórico para 
discussão 

[...] meu entendimento de como o ensino de ci-
ências deve acontecer em sala de aula: este deve 
trazer um novo entendimento e compreensão do 
mundo, deve levar em conta a história da ciência 
e principalmente estar voltado para a realidade 
onde o aluno está inserido, sem obviamente 
deixá-lo à margem de uma visão mais global dos 
fatos. (Silvaney) 

Compreensões 
do aprender e 

ensinar no ensino 
de Ciências 

Chassot 

Krasilchik 

Fourez 

Carvalho 

[...] o fazer investigativo é um eterno continuum 
mediante a dinâmica da vida, que se refaz a cada 
tempo e mudança de espaços, pensamentos e ne-
cessidades. (Jarlene) 

[...] compreendendo o conteúdo que vai sendo 
abordado teoricamente, aula após aula, para que 
nas aulas práticas laboratoriais eles consigam parti-
cipar e realizar as atividades propostas para essa 
finalidade. (Nayra) 

 
Desse primeiro movimento da análise textual discursiva descrito no 

Quadro 1, pode emergir um metatexto e uma categoria de análise. Nela 
identificamos, como foco de sentido, a compreensão do aprender e do ensinar 
Ciências, que nos remeteu, de forma não intencional, às produções de autores 
da área que abordam esse tema, os quais nos ajudaram a compreender e a dar 
sentido e significado às narrativas advindas das memórias formativas de nossas 
interlocutoras. Esclarecemos que os nomes acima são fictícios, empregados para 
preservar as autoras dessas memórias. 

Em destaque, ficou-nos a sensação de que nosso olhar, compartilhado 
como investigadores dessas narrativas, fez-nos desencadear reflexões 
integradoras de conhecimentos tácitos que foram se complementando e 
favorecendo o anúncio desses e de outros focos de sentido, os quais foram 
organizados nos Quadros 2, 3 e 4. Sobre eles poderiam ser construídos outros 
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metatextos que nos levariam a compreender como se relacionam professores e 
alunos quando ensinam determinado conteúdo científico. 

 

Quadro 2: Foco de sentido “Encontros Afetivos”  

Unidades de significado Focos de sentido 
Referencial Teórico 
para discussão 

[...] Pedi para que falassem sobre suas dificuldades, 
facilidades, esperanças, etc... , e ainda, quais eram 
suas expectativas em relação à disciplina. Pude per-
ceber pelos relatos que estavam ali cheios de ansie-
dade. (Silvaney) 

Encontros 
Afetivos 

Nóvoa 

Arroyo 

Freire 

[...] A disciplina foi desenvolvida por duas professo-
ras, eu e minha querida parceira Mônica Costa, e 
mais vinte e cinco alunos com inquietações, medos 
e receios sobre o início de um processo que esta-
vam aguardando há dois anos e meio: “o famoso 
TCC”. (Jarlene) 

[...]Quando inicio a disciplina, habitualmente, faço a 
apresentação do plano de ensino, com a discussão 
inicial sobre a metodologia e as atividades avaliativas, 
seguida da apresentação dos alunos, os quais sem-
pre costumam enfatizar porque escolheram o curso 
e, eventualmente, tem aqueles que também rela-
tam as dificuldades que passaram no ensino médio, 
em escolas públicas, onde destacam, principal-
mente, a falta de professores formados nas áreas 
que atuavam, além de outros fatores que contribuí-
ram para a baixa qualidade do ensino. (Nayra) 

Quadro 3: Foco de sentido “O pensar a docência” 

Unidades de significado 
Focos de 
sentido 

Referencial 
Teórico para 

discussão 

 [...] Lembrp-me de modelos, modelos e mais mo-
delos que perpassaram por minha formação, me en-
cantavam e desencantavam simultaneamente. Passo, 
enquanto mulher, professora, pesquisadora por um 
período de transição, mas como bem diria Rubem 
Alves “não haverá borboletas se a vida não passar 

O pensar a 
docência 

Schon 

Nóvoa 

Inbernóm 
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por longas e silenciosas metamorfoses”. E com esta 
sensação e encantamento do “novo” procuro esta-
belecer relações com meus alunos, mostrando que 
a pesquisa pode ser um caminho (re)feito com pos-
sibilidades diferentes, de acordo com as lentes esco-
lhidas. 

[...] Eu pensava que se fosse uma boa professora 
conseguiria mudar a realidade. Esse sonho me 
acompanhou durante muitos anos e acompanha até 
hoje, mas de forma mais realista. Acredito que não 
posso mudar o mundo de todos, posso sim mudar 
meu mundo e melhorar o entorno com meu traba-
lho. (Jarlene) 

Pimenta 

[...] Mesmo essa disciplina sendo considerada, “fácil” 
por alguns colegas docentes, quando o professor 
que fica responsável pela mesma adentra na sala de 
aula para ministrá-la, percebe quão grande é a difi-
culdade dos alunos em acompanhar, algo que para 
quem já tem o conhecimento e a experiências de 
anos de magistério parece ser algo simples. O que 
quero dizer é que: o que parece fácil e simples para 
uns, pode ser muito difícil e complicado para outros, 
e nesse caso o docente necessita utilizar de ferra-
mentas diversas e necessárias para que de fato seja 
exitoso o processo de ensino-aprendizagem. 
(Nayra) 

[...] Portanto, fórmulas prontas não existem e nem 
tampouco a exigência de uma diversidade de equi-
pamentos para uma prática docente que faça a dife-
rença na formação de indivíduos críticos e capazes 
de entender fenômenos naturais. (Silvaney) 

Quadro 4: Foco de sentido “o exercício colaborativo na docência” 

Unidades de significado Focos de sentido 
Referencial 

Teórico para 
discussão 

[...] A disciplina foi desenvolvida por duas professo-
ras, eu e minha querida parceira Mônica Costa, e 
mais vinte e cinco alunos com inquietações, medos 
e receios sobre o início de um processo que esta-

O exercício 
colaborativo na 

docência 

Fiorentini 

Lorenzato 
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vam aguardando há dois anos e meio: “o famoso 
TCC”. 

[...] Com o diálogo constituído por mim, a Mônica 
e os alunos, nos dias de sextas-feiras (im)produtivas, 
o fazer investigativo é um eterno continuum medi-
ante a dinâmica da vida, que se refaz a cada tempo 
e mudança de espaços, pensamentos e necessida-
des. (Jarlene) 

Nacarato 

Pimenta 

 

[...] Por ministrar essa disciplina, tanto no curso ci-
tado quanto em cursos de Agronomia e Engenharia 
Ambiental, e por conhecer na prática a dificuldade 
dos alunos, geralmente solicito um monitor para 
acompanhamento da disciplina, o qual fica respon-
sável por auxiliar os alunos, ajudando-os, principal-
mente, na absorção do conteúdo. Esses monitores 
ficavam disponíveis durante todo o semestre para o 
acompanhamento. (Nayra) 

 
Da escrita desses metatextos sobre as narrativas das memórias das 

nossas interlocutoras, ficou-nos latente a sensação de que, dessas categorias 
emergentes favorecidas com a utilização da análise textual discursiva, seria 
possível e não mais complexo articularmos esses metatextos em prol da 
construção de um metatexto mais abrangente, consistente, coeso, em que se 
destaca o pragmatismo presente no encontro dessas narrativas, o qual 
contribuiria não só para aproximar esse grupo de interlocutores (formadoras de 
professores), mas também para distinguir suas ações formativas, oportunizando-
nos compreender suas identidades profissionais. 

Como atividade de encerramento do componente curricular, foi-nos 
solicitado pela professora mediadora que realizássemos resenhas de dissertações 
ou teses em que a pesquisa narrativa fosse apresentada como método e/ou 
metodologia. A escolha dessas investigações stricto sensu para a produção da 
resenha foi orientada pelo seguimento dos nossos próprios interesses como 
pesquisadores, entre os quais destacamos: problema de pesquisa, tema central, 
tema secundário, sujeitos investigados, conteúdo matemático ou científico, 
natureza do trabalho (teórica ou experimental/empírica), objetivos, tese, 
metodologia de pesquisa e de análise dos dados construídos, relação triádica 
aluno-professor-conhecimento expresso ou implícito, características da pesquisa 
narrativa, aspectos epistemológicos da pesquisa narrativa explícitos, princípios 
teóricos implícitos ou explícitos, entre outros aspectos que nós, na condição de 
resenhistas, sentimos necessidade de destacar. 
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Para alguns de nós, essa atividade de resenhar investigações stricto sensu 
foi essencial para nos assumirmos como pesquisadores narrativos, uma vez que 
o reconhecimento do desenvolvimento investigativo, por meio da atividade de 
resenhar, privilegiou a compreensão de detalhes da abordagem narrativa, ação 
que nos oportunizou vivenciar o fazer científico narrativo, a ponto de nos 
colocarmos no lugar do investigador, movimento que nos possibilitou enxergar 
com outras lentes teórico-metodológicas nossas investigações, as quais passaram 
a definir-se de forma mais objetiva. 
 

 

REFLEXÕES FINAIS 
 

Nesta investigação narrativa, refletimos sobre o cenário em que 
atuamos como sujeitos de saber, isto é, como sujeitos engajados na busca pelo 
saber (CHARLOT, 2000). Esse saber ora posto relaciona-se com a constituição 
de pesquisadores formadores de professores que ensinam Ciências e 
Matemática, os quais se constituem como tal em um continuum processo no qual 
nossas experiências larossianas são avultadas.  

No ambiente em que se instituiu o processo formativo, no qual, para 
alguns de nós, foi apresentada uma nova lógica, a saber, a de pensar as narrativas 
não só como método, mas também como metodologia de investigação, tivemos 
a oportunidade de (trans)formar nosso campo investigativo em ambiente em que 
a presença de um ‘eu’ epistêmico era exigida para que o pesquisador pudesse 
se posicionar ativamente no processo investigativo, extrapolando o papel de 
comunicador de fatos alheios, em que a impessoalidade corriqueiramente se faz 
presente. 

Nesse sentido, é relevante a desconstrução de um olhar investigativo 
formal para pesquisas em formação de professores que ensinam Ciências e 
Matemática, em prol de um processo investigativo narrativo, em que este último 
amplia o campo de visão sobre aspectos que antes se encontravam sombreados 
por limitações inerentes às estruturas pouco flexíveis, que desconsideravam 
crenças, concepções, histórias de vida e trajetória profissional dos sujeitos de 
pesquisa, focavam a compreensão momentânea (no retrato) e ignoravam os 
caminhos percorridos, a percepção do outro, a relação consigo e com o mundo. 

Ninguém muda ninguém;/ ninguém muda sozinho;/ nós mudamos nos 
encontros, já nos anunciou Roberto Crema em seu poema ‘Atritos’. Esse é o 
sentimento desencadeado no cenário desse componente curricular que nos 
motivou a narrar nosso encontro formativo, pois o ambiente de colaboração que 
se instalou fez com que percebêssemos o movimento em espiral com 
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aproximações sucessivas ao encontro não somente da perspectiva narrativa 
como método e metodologia, mas também ao encontro do fazer 
(auto)biográfico que nos permite ser e estar em nossa investigação narrativa, 
historiando-nos singularmente ou em plural, nós em relação a outrem. 

Consubstanciando o fazer narrativo e a perspectiva (auto)biográfica, a 
ATD inseriu-se no processo formativo como abordagem de análise das 
narrativas, oferecendo-nos suporte para estruturarmos e reconhecermos um 
corpus investigativo, orientando-nos no processo analítico, o qual configura-se a 
partir dos métodos discursivo e de conteúdo, compondo categorias de análise 
que podem ser a priori e/ou emergentes, valendo-se do conhecimento tácito 
que forma o investigador, reconhecido nesse processo como sujeito de saber e 
de experiências, posição epistemológica que favorece novas compreensões 
sobre o problema orientador em estudo. 

Enfim, narrar é “expor a sequência de um fato ou acontecimento; 
contar, historiar, relatar” (NARRAR, 2018). Em outras palavras, quando 
narramos, podemos fazê-lo sobre um resultado acabado ou sobre o que se 
encontra na iminência de ocorrer. Parafraseando Fernando Pessoa em seus 
versos: Não sabemos quantas almas temos./ A cada momento mudamos./ 
Continuamente nos estranhamos./ Nunca nos vimos e nem nos achamos./ De tanto 
sermos, só temos alma./ Quem tem alma não tem calma./ Quem vê é só o que vê,/ 
Quem sente não é quem é,/ fica-nos a convicção de que por outros fomos tocados 
e, ao narrarmos pelo que sentimos, temos a lucidez de que essas narrativas são 
recortes, devido à impossibilidade de nos compreender pela própria escassez de 
palavras, que nos limita a desguarnecer nosso mundo de relações que se atam e 
desatam, permitindo, assim, que outros nos decifrem e nos revelem pelos 
ancenúbios do que narramos de nós mesmos. 

Desse modo, subsiste em nós a ideia de que, quando narramos, 
sentimos a necessidade de uma autocompreensão, para que nos percebamos 
através das narrativas de outrem. Nesse encontro anunciado é que nos 
constituímos pesquisadores narrativos, mas, longe de nos sentirmos acabados, 
completos, aptos, habilitados como tais, apenas nos percebemos seres 
humanos, seres históricos, seres inacabados ou inconclusos, à procura de 
compreensão, marcados por um desassossego que nos torna simplesmente 
humanos, seres de narrativa. 
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A FENOMENOLOGIA COMO PRESSUPOSTO 
INVESTIGATIVO NA PESQUISA EM EDUCAÇÃO 

PHENOMENOLOGY AS AN INVESTIGATIVE FRAMEWORK IN EDUCATION 
RESEARCH 

Amarildo Menezes Gonzaga 

Cinara Calvi Anic 

 
RESUMO: Nesse estudo, discutimos a Fenomenologia como base epistemológica para 
a pesquisa em Educação, considerando que toda pesquisa científica tem como 
pressuposto a necessidade de uma base teórica e metodológica que a fundamente. A 
Fenomenologia, como perspectiva teórica, tem em Edmund Husserl um de seus grandes 
expoentes; Husserl propõe a Fenomenologia em sua etimologia, ou o “estudo dos 
fenômenos”, discutindo métodos que possam nos levar aos fenômenos puros. Para 
tanto, faz suas considerações utilizando como referência conceitos como “consciência” e 
“intencionalidade da consciência”. Enquanto fundamento teórico, a Fenomenologia 
busca valorizar as experiências vividas, na tentativa de aproximar o sujeito do objeto a 
ser pesquisado, em oposição ao que é defendido por outros paradigmas, como o 
paradigma positivista. Portanto, considerando a educação e os fenômenos educativos 
como uma construção e prática social, a Fenomenologia representa um caminho para 
dar visibilidade às subjetividades do sujeito, trazendo à tona suas crenças, percepções e 
valores.  
 

Palavras-chave: fenomenologia; epistemologia; Educação; pesquisa . 
 

ABSTRATC: This study aims to discuss Phenomenology as an epistemological basis for 
Educational research, since all scientific research has as presupposition a theoretical and 
methodological base that supports it. As a theoretical perspective, the Phenomenology 
has in Edmund Husserl one of its great exponents, which proposes the Phenomenology 
in etymological terms "the phenomena study", discussing methods that may lead us to 
the pure phenomena. Therefore makes considerations using concepts such as 
"consciousness" and " consciousness intentionality" as reference. The Phenomenology 
intends to value as a theoretical basis the lived experiences attempting to bring the subject 
closer to the researched object, contrary to other paradigms, such as the positivist 
paradigm. Thus Phenomenology represents a way to provide visibility to the subject 
subjectivities, highlighting beliefs, perceptions and values, considering education and 
educational phenomena as a social construction and practice.  
 
Keywords: Phenomenology. Epistemology. Education. Research. 
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INTRODUÇÃO 
 
Propor reflexões sobre um tema, estabelecendo um paralelo entre as 

crenças defendidas pelo investigador e o que emerge das ações executadas por 
ele, como exercício ontológico possível de subsidiar e ampliar as tradições que 
norteiam os referenciais caracterizadores da sua identidade de pesquisador, não 
é tarefa fácil. Dentre muitas, duas razões levam a isso: a dificuldade que o 
investigador tem de se enxergar como sujeito que está em processo de 
construção de si no próprio processo de construção do conhecimento quando 
desempenha o papel daquele que investiga. A outra é a quase inexistência de 
busca de sentimento de pertencimento quanto ao sentir-se autor dos seus 
próprios registros.  

Mesmo não sendo este o foco principal da discussão neste ensaio, 
decidimos por mencioná-los, em decorrência de influenciarem diretamente nas 
nossas ações, para efeito de retroalimentação do sentimento de pertencimento 
e de legitimação da nossa condição identitária como investigador que ousa 
enxergar-se a partir da condição de quem conhece e é movido pelo sentimento 
de pertencimento a uma comunidade acadêmica, por decisão tomada devido à 
identificação com as dimensões paradigmáticas de cunho ontológico, 
epistemológico e metodológico de uma determinada corrente de pensamento 
que sustentam as bases caracterizadoras dos distintos segmentos que se 
articulam, sistemicamente, para dar sentido de comunidade, mesmo em um 
plano além do físico e das articulações estabelecidas entre pares com que 
convivemos.  

Nas unidades a seguir, encontram-se reflexões que acreditamos ser 
imprescindíveis para a compreensão do propósito aqui defendido. Jamais com o 
intuito de dogmatizar o que se propõe como reflexão, mas sim uma alternativa 
a mais para esclarecer e problematizar a problemática do que quase não se leva 
em consideração, ainda nos momentos anteriores à elaboração do relatório da 
investigação, vivenciados pelo investigador, mas ignorado e considerado de 
pouca relevância, o que se evidencia durante a socialização do conhecimento 
produzido. 

 
O PARADIGMA COMO PERSPECTIVA INVESTIGATIVA  

 
Quando tomamos consciência de quem somos, ou até mesmo quando 

construímos, no nosso imaginário, as representações dos objetos, coisas e 
demais possibilidades, fazemos uso de conceitos, e até mesmo preconceitos, 
pautados em crenças, tradições e valores, encharcados de cargas ideológicas. 
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Sendo assim, não há como se conceber a possibilidade de que a forma mais 
simples ou ingênua de pensar o mundo, as coisas e as pessoas não traga, no bojo 
da própria representação que é construída sobre o pensar, um incremento 
ideológico. 

Não há como “fugir” dessa realidade, principalmente se levarmos em 
consideração que nossas crenças e valores nos acompanharam e nos 
acompanham nas mais distintas fases de nossas vidas. Cada vez mais fica evidente 
isso, principalmente quando problematizamos o nosso próprio problematizar, e 
tomamos consciência das coisas, dos fatos e das pessoas, ao construirmos 
representações de quem somos e de quem são os que estão em nosso entorno.  

Entretanto, o que alimenta e retroalimenta esse processo em descrição 
advém de movimentos também inerentes a fatores externos, decorrentes do 
que emerge da intencionalidade de discursos que iniciam suas consolidações em 
nascentes de grupos e segmentos sociais. Com o passar do tempo, conforme as 
condições circunstanciais, são redimensionados para os demais segmentos, 
consensualmente, ou não, por intermédio de distintos canais, a curto e ou a 
longo prazos.  

Conforme o processo descrito, emerge a importância de uma 
aproximação entre a necessidade de se compreender o sentido dessas 
percepções a partir de uma abordagem conceitual. Como tratá-la a partir dessa 
perspectiva? Trazê-la para o cerne da discussão do conceito de paradigma, 
mesmo correndo o risco de se criar uma condição reducionista para essa 
reflexão, torna-se nosso grande desafio, a partir de agora. Assim acreditamos 
porque quando Kuhn tomou a iniciativa de generalizar o conceito de paradigma, 
em sua obra, A Estrutura das Revoluções Científicas (1962), mesmo que tenha 
sido uma atitude que gerou uma compreensão ambígua e vaga, conforme alguns 
autores, não deixou de quebrar paradigmas na própria compreensão do que 
venha a ser paradigma.  

Dentre as inúmeras abordagens sobre o termo Paradigma, chamou-nos 
atenção a particularidade de uma delas: a que foi apresentada por De Miguel 
(1988), citado por Sandín Esteban (2010, p.28), assim expressa: 

Um ponto de vista ou modo de ver, analisar e interpretar os 
processos educacionais dos membros de uma comunidade 
científica, que se caracteriza pelo fato de que tanto cientistas 
quanto práticos compartilham um conjunto de valores, 
postulados, fins, normas, linguagens, crenças e formas de 
perceber e compreender os processos educacionais. 

Não se trata do ponto de vista, mas sim de um ponto de vista. Assim 
como não existe apenas uma janela para enxergar o mundo, as coisas e as 
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pessoas, e sim diferentes janelas, não distinto acontece quanto ao ponto de vista 
de alguém a respeito de alguma coisa. Nós, professores pesquisadores, mesmo 
que tenhamos posicionamentos que nos aproximem, nunca os teremos 
semelhantes, visto que cada um de nós se retroalimenta de crenças e valores 
advindos de histórias e circunstâncias mais variadas possíveis. Dessa forma, fica 
evidente, inclusive, o exercício de autonomia que cada pesquisador faz, durante 
o seu caminhar durante um percurso investigativo, mesmo que tenha parceiros 
com o mesmo propósito, ainda que as intencionalidades sejam diferentes.  

O que se precisa considerar, acima de tudo, para efeito de se legitimar 
determinado paradigma, é a busca de consenso com os nossos pares, a partir 
do que nos une a eles. Nesse movimento de construção, o que sempre nos 
motiva advém do que acreditamos e do que defendemos, como pressuposto 
básico, para a efetivação desse exercício. Assim, através das nossas “academias 
imaginárias”, aprendendo a aprender e a conviver com o contraditório, a nosso 
ver, em meio a diálogos, ora suaves, ora conflituosos, vamos dando corpo e 
sentido a nossos pontos de vista, problematizando-os, teorizando-os e 
procurando levar outras pessoas a se tornarem adeptos das nossas crenças e 
pressupostos que defendemos, tornando-se possíveis parceiros e ou futuros 
seguidores.  

Trazendo essa realidade para o mundo acadêmico, é de nosso interesse 
a proposição apresentada por Sandín Esteban (2010), ao apresentar um 
desenho, de um estudo que fez a partir de Koetting (1984), através do qual 
sintetiza as características de três paradigmas de pesquisa: positivista, 
interpretativo/naturalista e crítico.  

Quando a ideologia se apresenta imbricada em procedimentos que 
tendem a explicar, a controlar e a predizer, no momento em que se procura 
tratar os dados decorrentes do que se investiga sobre o objeto, tem-se como 
referência o paradigma positivista. Pauta-se em dados, uma vez que se sustenta 
na crença de que o objeto investigado é externo, singular, tangível, fragmentável 
e convergente, conforme o sujeito que o investiga. Sendo assim, a relação 
estabelecida entre sujeito-objeto é tida como independente, pautada em 
pressupostos amostrais e livre de valores. Tende sempre ao propósito de 
generalizações, que são livres do tempo e contexto, leis, explicações 
nomotéticas (dedutivas, quantitativas e centradas em semelhanças). Em 
decorrência dos registros elaborados, explica as causas reais, temporalmente 
procedentes ou simultâneas. Adota o princípio básico de ser livre ao uso de 
valores, no tipo de tratamento dado aos resultados da pesquisa. 
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Os fundamentos que sustentam a ideologia que se define como 
Interpretativa/Naturalista centram-se em compreender e ou interpretar o que 
se apresenta para o pesquisador (em um processo mútuo e participativo). Por 
isso, quanto à natureza da realidade, ganha sentido a perspectiva múltipla, 
holística, divergente e construída. Quanto à relação sujeito-objeto, tudo está 
inter-relacionado, inclusive as relações são influenciadas por fatores subjetivos. 
Seu propósito maior ganha sentido através de uma hipótese de trabalho em um 
determinado contexto e determinado tempo, consubstanciada por explicações 
idiográficas, indutivas, qualitativas e sempre centradas em diferenças. Como 
característica peculiar, os valores ganham sentido, inclusive influenciando na 
seleção do problema, da teoria e dos métodos de análise. 

Quanto ao que fundamenta a ideologia referente ao paradigma crítico, 
referente à pesquisa, fica evidente que este tem como finalidade liberar, criticar 
e identificar potencial de mudança, de transformação da realidade. O 
conhecimento é construído, múltiplo, holístico e divergente. Na relação sujeito-
objeto, ambos estão inter-relacionados, inclusive as relações são influenciadas 
por forte compromisso para a liberação humana. Também coaduna com os 
fundamentos do Interpretativo, em se tratando do seu propósito. Na explicação 
causal, vai do similar ao interpretativo. No processo de construção do 
conhecimento, os valores são considerados pautando-se, inclusive, na crítica de 
ideologias. 

Caso tomemos a iniciativa de entrecruzar os comentários referentes às 
três distintas “janelas” que descrevemos, teremos, claramente, a oportunidade 
de perceber que cada uma tende a nos oportunizar uma maneira diferenciada 
de apreciar o mundo, as coisas e as pessoas. Conforme cada janela, o mundo se 
apresenta de forma diferente. Não diferente acontece com o processo de 
construção do conhecimento. Aí estão as evidências caracterizadoras de cada 
um dos paradigmas de pesquisa para ratificar ainda mais essa constatação. Logo, 
não há o paradigma superior, a teoria absoluta, o método perfeito, o registro 
plenamente completo, e muito menos o padrão estético indiscutível. Tudo é 
questionável. Tudo é pretexto para problematizações.  

Os pressupostos que sustentam o Paradigma Interpretativo advêm da 
Fenomenologia, como Corrente de Pensamento. Sendo assim, não há como 
desconsiderá-la, na condição de pesquisador que a tem como o farol que ilumina 
o processo de construção do caminho, para refletir a respeito do próprio 
caminhar, tendo o fenômeno investigado como o pretexto para referendar essa 
finalidade. Em decorrência desse propósito, daremos uma atenção à 
Fenomenologia, como Corrente de Pensamento, a seguir.  
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A FENOMENOLOGIA COMO PERSPECTIVA PARADIGMÁTICA 
 
Historicamente, os métodos experimentais das Ciências Naturais 

exerceram grande influência na forma de pensarmos e fazermos ciência; porém, 
desde as primeiras décadas do século passado, esses métodos recebem críticas, 
especialmente pela sua dificuldade em propor uma compreensão para os dilemas 
da existência humana.  Assim, o paradigma interpretativo e, por conseguinte, a 
fenomenologia, propõe uma nova maneira de concebermos a ciência, 
possibilitando-nos pensar nas múltiplas realidades, na complexidade e 
diversidade de experiências que formam nossa visão de mundo e nos orientam 
em nossas escolhas.  Diante da impossibilidade de outras correntes de 
pensamento, como o positivismo, em tratar as questões mais subjetivas da vida, 
a fenomenologia propõe uma nova leitura da realidade ao buscar a aproximação 
do sujeito ao objeto investigado, valorizando as experiências, o vivido, o 
subjetivo.  

Enquanto corrente de pensamento, a Fenomenologia se consolida no 
final do século XIX e início do século XX, especialmente com as ideias do filósofo 
alemão Edmund Hursell, um dos grandes expoentes da Fenomenologia. Outros 
autores clássicos dessa perspectiva, como Jean Paul Sartre, Maurice Merleau-
Ponty e Martin Heidegger foram profundamente influenciados pelo pensamento 
hurseliano. Husserl propôs a Fenomenologia criticando o que chamava de 
psicologismo, ou a valorização da psicologia científica, positivista, promovida a 
ciência básica da filosofia e de outros campos de conhecimento; a filosofia deveria 
ser científica e a preocupação, em suas pesquisas, foi buscar a fundamentação da 
filosofia como ciência.   

Para tanto, Husserl busca a descrição dos fenômenos e de sua lógica, 
discorrendo sobre os métodos que nos permitiriam chegar ao fenômeno. A 
própria palavra Fenomenologia, etimologicamente, diz respeito ao “estudo dos 
fenômenos”, considerando-se fenômeno aquilo que se mostra em um ato 
intuitivo, que nos aparece ao observarmos o mundo à nossa volta. Apesar da 
natureza descritiva, a Fenomenologia, como nos mostra Bicudo (2011), não se 
resume à descrição das experiências individuais, mas busca mostrar as estruturas 
em que a experiência relatada acontece. E a experiência vivida não é estática, 
temporal, mas vai e vem, se reinventa, ressignifica, e revela novas nuances cada 
vez que é expressada por aquele que a vive. Nas palavras de Bicudo (2011), 
passado e futuro permeiam a experiência, formando um horizonte que acolhe a 
interpretação.  
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Tendo em vista o fenômeno como aquilo que  se mostra, que aparece 
à consciência, Husserl busca esclarecer o que entende por consciência, além de 
apresentar outros conceitos correlatos, como intencionalidade. Ao se referir à 
consciência, Husserl expressa suas influências, especialmente àquelas advindas 
de seu encontro com as ideias de Franz Bretano e Emmanuel Kant. A 
consciência, como diz Husserl, é sempre consciência de algo sendo, portanto, 
um ato de representação; não se constitui meramente em uma coleção de 
amostras do pensamento, mas é de natureza intencional, de movimento em 
direção a algo. Quando percebemos (e aqui lembramos outro importante 
conceito estudado na Fenomenologia, especialmente na obra de Merleau-Ponty 
e Schutz- a percepção) um objeto, nós lhe atribuímos alguma representação. 
Um quadro, uma pintura, não é apenas um pedaço de tela, de papel. Mas tem 
uma representação, um sentido para aquele que observa.   

A intencionalidade permite, portanto, transcender, sair dos fenômenos 
em direção aos objetos. Por isso o conhecimento não deve se situar somente 
no sujeito ou no objeto, mas na fluidez entre eles, na dinâmica do movimento 
entre a consciência, a intencionalidade da consciência e suas representações. 
Husserl busca explicar as relações entre o percebido e as percepções de quem 
o percebe, entre o pensado, o sujeito pensante e o pensamento.  

Sendo a consciência constituída por percepção e forma, Husserl utiliza 
as denominações de noese para as ações e atividades da consciência, e de noema 
para os objetos intencionados. Noese corresponde à ação da consciência de 
intencionar, de atribuir um sentido às coisas; é uma atividade subjetiva. Nesse 
ponto Husserl distancia-se da noção cartesiana de consciência, que, nessa 
perspectiva, volta-se a si mesma, propondo uma consciência que transcende, 
que se projeta externamente.  

Também na relação noese-noema, consciência e intencionalidade da 
consciência, fica clara a aproximação sujeito e objeto negada pelo empirismo, 
uma vez que o sentido que a consciência atribui ao mundo não o exclui, porque 
envolve sua percepção, num ato intencional. E a Fenomenologia tem, 
justamente como um de seus desafios, descrever essa dinâmica entre a 
consciência e os objetos visados.  

Um dos caminhos propostos por Husserl para essa descrição é o que 
ele chamou de redução fenomenológica, ou epoché, que consiste em 
eliminarmos de nossa mente todas as preconcepções a respeito da natureza dos 
objetos; a redução é a única maneira, segundo Husserl, para chegarmos a ciência 
pura, crua, onde nada precisa ser contestado. Com a epoché, a consciência se 
liberta de preconceitos e juízos, permanecendo somente a consciência em si, 
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como resíduo fenomenológico. Permite-se, a partir da redução, alcançarmos o 
objeto em si, da maneira que este se revela ao indivíduo. Assim, é possível 
descrever as nossas vivências com aquilo que foi apreendido por nós sobre o 
mundo, sobre a vida e a realidade em que estamos inseridos. A redução nos 
encaminha para o fenômeno em si, puro, a essência, apreendida em nossa 
mente de modo intencional. Por isso, não é suficiente a mera descrição de um 
fenômeno, mas a forma como o percebemos, o que nossa percepção nos 
revelou a respeito de determinado fenômeno.  

Com essas ideias, Husserl procura resolver a questão das bases 
científicas do conhecimento, demostrando que o mundo científico incorpora as 
compreensões subjetivas de quem as declara, os cientistas. Para Husserl, a 
ciência como vinha sendo direcionada tinha pouco a contribuir nas questões da 
humanidade, pois desconsiderava as questões essenciais do homem, as suas 
experiências, promovendo um distanciamento entre aquilo que eu experiencio 
e o que me é explicado cientificamente.  O princípio da redução fenomenológica 
poderia proporcionar essa objetividade a partir da própria subjetividade, da 
consciência transcendental que intenciona em direção ao objeto. 

Sendo a Fenomenologia a Corrente de Pensamento da descrição das 
experiências vividas, e dos significados das expressões dessas experiências, ela 
está intimamente relacionada à linguagem, porque a descrição é efetuada 
mediante a linguagem, seja ela oral ou escrita. Por isso, ainda que quando 
pensamos em descrever pensamos, a princípio, numa ação mais imediata, como 
fazermos um simples relato, sem julgamentos interpretativos, a descrição das 
experiências requer uma interpretação. Por isso, nos adverte Bicudo (2011), ser 
importante o pesquisador estar atento que não basta somente dizer que tal 
situação “foi assim”, mas que, “conforme a sua percepção, a situação ocorreu 
daquele modo”. Há duas situações: uma onde a descrição é expressa indicando 
o fenômeno, tal qual é feito pela Fenomenologia Estrutural. Outra situação é 
aquela em que se objetiva descrever o fenômeno considerando a compreensão 
e a interpretação do que é culturalmente presente ao mundo, ou seja, a 
Fenomenologia Hermenêutica, que tem em Paul Ricoeur um de seus principais 
autores. Nesse caso, considera-se que, por a descrição estar associada à 
linguagem, ela precisa de uma análise interpretativa, hermenêutica ou, como 
disse Paul Ricoeur, toda linguagem, ao dizer, interpreta.  

Ao refletirmos sobre essas questões, entendemos que, ao optarmos em 
desenvolver uma pesquisa que se pauta na perspectiva fenomenológica, 
assumimos a pesquisa qualitativa como pressuposto metodológico, enfatizando 
a primazia do processo sobre o produto e a aproximação do sujeito com o 
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objeto investigado. Sabemos, entretanto, que por muito tempo, conforme 
constataram Lüdke; André (2015), a Pesquisa em Educação foi conduzida 
seguindo os pressupostos positivistas, como um fenômeno físico. Porém, diante 
da incompletude desses métodos em tratar das questões subjetivas, das crenças, 
percepções, experiências de alunos, professores, e demais atores envolvidos na 
Educação, enquanto prática social, e da própria necessidade de uma renovação 
metodológica que buscasse a  compreensão  da vida  cotidiana com todas as suas 
mazelas, a Fenomenologia inclina para um novo caminho, uma nova perspectiva, 
que nos possibilita o contato e a descrição com as experiências, com o vivido, 
com a essência do ser. E ai ela se mostra fecunda ao nos oportunizar 
instrumentos epistemológicos, teóricos e metodológicos para a compreensão 
do fenômeno como um todo.   

Assumir a pesquisa fenomenológica requer assumir um novo olhar para 
a realidade, o que não é simples, uma vez que nossa tradição, nossa formação, 
está calcada nos pressupostos positivistas. Mas essa nova postura pode nos 
possibilitar uma melhor compreensão para as questões educacionais e seus 
dilemas, bem como para a nossa própria existência.  
 
O DESDOBRAMENTO INVESTIGATIVO A PARTIR DE UM 
PROPÓSITO FENOMENOLÓGICO 
 

Desde o início deste ensaio, defendemos o princípio de que toda forma 
de pensar não sobrevive sem uma sustentação ideológica. Não há um 
pensamento sem um propósito. Todo pensamento só ganha sentido porque há 
uma intencionalidade ideológica que o sustenta, restando a cada um de nós, que 
investigamos, a capacidade de buscarmos, racionalmente, as bases necessárias 
para fundamentarmos nossas reflexões e nossos diálogos. 

O exercício de problematizar o que foi pensado, decorrente de 
investigações posteriores, é o grande desafio daquele que assume a postura de 
pesquisador, o qual não deixa de ser um “artesão empreendedor”. Assim o 
caracterizo porque o processo de construção do conhecimento é um exercício 
intelectual, cujo o material, ainda que intelectualmente, precisa contínua e 
constantemente ser lapidado, a fim ganhar um padrão de referência, antes 
mesmo de chegar até as mãos de quem vai apreciar a obra. 
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O PROCESSO INICIAL DE APREENSÃO DO FENÔMENO 
INVESTIGADO  

 
Caso tomemos como referência a Fenomenologia, na condição de 

Corrente de Pensamento delineadora de um determinado percurso 
investigativo, o primeiro procedimento a ser adotado incidiria em se desprender 
da possibilidade de enxergar o que se pretende investigar, a partir de perspectivas 
e fundamentos centrados em abordagens conceituais que o caracterizem como 
um objeto, mesmo na sua mais pragmática definição. Nossa intenção foge dessa 
perspectiva porque não será possível, conforme a própria natureza ideológica da 
corrente de pensamento em questão, enxergar o que se investiga como uma 
“coisa” estática, em um determinado espaço e situada em um tempo, podendo 
ser inclusive fragmentada, em distintas partes, para efeito de estudo de pelo 
menos uma das partes, a fim de se chegar a um resultado, o qual se torna 
universal. Por ser contrário a esse exercício reflexivo descrito, em uma 
abordagem fenomenológica, o que se investiga é o que se manifesta, tendo o 
investigador o compromisso de agir com perspicácia, sabendo que não 
conseguirá obter resultados analíticos decorrentes do que consta na essência do 
fenômeno que é investigado, passando apenas a descrever os 
redimensionamentos, decorrentes do que se consegue apreender no momento 
do exercício reflexivo entre o que investiga e o fenômeno investigado, inclusive 
sendo até possível àquele que investiga mesclar-se com o próprio fenômeno, 
devido à proximidade estabelecida entre eles.  

Mas todo esse exercício reflexivo só é possível porque o sentido 
diferenciado inicia ainda no momento em que o próprio investigador se 
predispõe a provocar um estranhamento a ponto de se inquietar com aquilo 
que, em princípio, se manifesta no seu próprio entorno. Logo, com um olhar 
apurado, enxerga aquilo que nem quase todos conseguem enxergar e, conforme 
a intencionalidade que o motiva, elege aquilo que se manifesta, procurando 
impregná-lo com a carga ideológica advinda de suas crenças e tradições. Logo, 
o que se manifesta, pode ser ressignificado como objeto e ou fenômeno.  

Decorrente do exposto, pode-se até dizer que um fenômeno a ser 
investigado resulta de exercícios necessários para a retroalimentação da 
dimensão ontológica do pesquisador, imprescindível na construção da sua 
identidade. Sendo assim, um objeto e ou fenômeno exige, em princípio, algum 
tipo de movimento advindo de quem o elege, o qual passa a ser o primeiro 
responsável na definição dos critérios iniciais de especulação e ou refutação, 
necessários para comprovações e ou compreensões. Dessa forma, a 
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responsabilidade do pesquisador torna-se ímpar, quanto àquilo que se mostra 
(objeto e/ou fenômeno) a ele, ainda que em condição embrionária. Decorrente 
disso, o pesquisador acaba tomando uma atitude pretensiosa quando tende a 
definir, mesmo que levianamente, o que pede o objeto e/ou fenômeno a ser 
investigado.  
 

PROPOSIÇÕES PARA UM POSSÍVEL ESCOPO FENOMENOLÓGICO 
PARA UMA INVESTIGAÇÃO 
 

O PROBLEMA OU A QUESTÃO CENTRAL DE INVESTIGAÇÃO? 
 

Um problema ou uma questão central? É possível estabelecer um 
paralelo, de maneira que demonstre a divergência ideológica entre ambos?  

Pensar no primeiro, grosso modo, conforme as tradições e 
conveniências estabelecidas nos demais segmentos sociais implica em ter como 
resposta uma solução, o que evidencia a necessidade de legitimar, 
circunstancialmente, a relação causa-efeito. Se existe um problema, este precisa 
de uma solução, logo, a necessidade de problematizar o próprio problema, a 
partir de uma nova problematização, é tida como algo desnecessário. São 
situações que no mundo acadêmico, principalmente, induzem à sustentação do 
pragmatismo, como a única possibilidade de subsidiar uma ação, ou um conjunto 
de ações, como melhoria e eficácia do que se apresenta, para o momento. 

Quanto à sustentação de um propósito investigativo a partir do segundo, 
ou seja, “questão central”, o sentido muda, visto que uma questão exige 
problemática para ser problematizada sem, obrigatoriamente, nos levar a uma 
situação que exige uma solução. O processo investigativo leva o investigador a 
um exercício reflexivo, o qual tende não somente à produção do conhecimento 
e à resolução de um problema, mas também acaba se tornando um pretexto 
para que o investigador adquira maturidade e autonomia intelectual a partir de 
um exercício reflexivo, assim como um nível de abstração mais consubstanciado. 

 
AS QUESTÕES NORTEADORAS NA BUSCA DE PROPÓSITO PARA 
A QUESTÃO CENTRAL 

 
Caso o investigador busque as possibilidades de apreensão do 

fenômeno, a partir do que consegue enxergar do que se concentra na questão 
central que emergiu, nesse momento inicial, correrá o risco de não conseguir 
subsídios suficientes para caracterizar a construção do que está emergindo da 
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aparência daquilo que observa. Sendo assim, faz-se necessária a busca de 
caminhos alternativos. Um deles é o próprio investigador que, através da sua 
perspicácia, levanta questionamentos periféricos e possíveis de obtenção de 
subsídios, aproximando-se ainda mais da compreensão do fenômeno que 
investiga. Agindo dessa forma tende a dar mais consistência e sentido para 
nuances advindas de exercícios reflexivos circunstanciais que não se encerram 
neles próprios, devido ao propósito mais abrangente e central.  

O maior desafio do investigador, tanto no momento da elaboração, 
quanto da busca de sentido para essas questões periféricas e ou norteadoras, 
incide em defini-las com precisão e prudência, para que o sentido delas não se 
encerrem nelas e nem demonstrem a possibilidade de uma somatória de 
proposições que tendem a conduzir para a visualização de um pretenso todo. 
Na verdade, cada parte é uma parte que tem o seu próprio todo. Sendo assim, 
uma questão norteadora, apesar de buscar propósito para a Questão Central, 
pode ganhar sentido no seu próprio sentido, mesmo não tendo sentido quando 
se tenta encerrar tudo nela própria. 

 
O DESDOBRAMENTO DAS QUESTÕES EM OBJETIVOS 

 
No momento embrionário do planejamento de um processo 

investigativo, aquele que investiga tem que estar atento para alguns desafios. Um 
deles incide em insistir para que o fio da meada não se descaracterize a partir do 
que emerge como informações decorrentes do que foi enxergado durante o 
exercício de apreensão do fenômeno investigado. O investigador, para não 
permitir que isso aconteça, precisa, sutilmente, aproximar o que advém dessa 
compreensão inicial como subsídio para obtenção de mais conhecimento, 
ampliando ainda mais o que já foi compreendido.  

Quanto ao dito, uma alternativa seria o investigador ater-se ao exercício 
de desdobramento das questões que emergiram, por intermédio da adoção de 
pretensas ações, como uma espécie de “válvula de escape”. Daí a necessidade 
de primar pela própria caracterização ideológica no emprego dos verbos que 
darão o impulso e sentido na pretensa forma de se enxergar o fenômeno a ser 
investigado. Ora, se sou movido pela intencionalidade de quem vislumbra 
“apreender” o que emerge daquilo que aparentemente se manifesta de algo que 
pretendo investigar, ainda no desdobramento da Questão Central, para o 
Objetivo Geral, não posso me atrever a empregar o verbo “Comprovar”, ou 
“Constatar”, cabendo sim o verbo “Compreender”. Os dois primeiros 
impulsionam para um propósito pragmático, além de evidenciarem a 
necessidade da adoção de uma relação de causa e efeito.  Não diferente 



 

41 
 

acontecerá com as Questões Norteadoras, que serão desdobradas e 
transformadas em Objetivos Específicos. Empregar verbos que caracterizem 
atitudes procedimentais, centradas também na relação de causa e efeito, em uma 
somatória não contribuirá para que se legitime o propósito fenomenológico. Daí 
não priorizar verbos como: “Analisar”, “Sistematizar”, “Averiguar”. Mas pensar 
no emprego de verbos como: “Observar”, “Descrever” e ou “Narrar”.    

Apesar das sugestões apresentadas, queremos deixar evidente que são 
apenas alguns mecanismos facilitadores na legitimação de um planejamento de 
um percurso investigativo, na crença de que é possível dar sentido e fazer valer 
a pena a forma de pensar um processo de construção do conhecimento, 
tomando como referência uma determinada corrente de pensamento. Ademais, 
somos também conscientes de que um sucinto planejamento não será suficiente 
para sustentar um propósito investigativo, durante toda na sua execução. Será 
necessário atitude, desprendimento, fundamento e exercício contínuo e 
constante de busca de renovação, nas mais inusitadas possibilidades.  
 
O PLANEJAMENTO A SER CONVERTIDO EM MÉTODO NA 
FENOMENOLOGIA  
 

“Caminheiro, não existe caminho, o caminho se faz no próprio 
caminhar.” Assim afirmava Antonio Machado, filósofo e poeta espanhol. E aqui 
fazemos uso dessa afirmativa para ilustrar nossa compreensão de como 
acreditamos ser possível descrever um método, tendo como pretexto o que 
emerge de vivências e experiências decorrentes de um percurso investigativo, 
em uma perspectiva fenomenológica.  

No campo investigativo, por ser a Fenomenologia uma corrente de 
pensamento que prima pela legitimação de uma relação interativa entre o 
investigador na dinamicidade do que a ele se manifesta, aparentemente, durante 
a apreensão daquilo que ele consegue enxergar, a postura do primeiro precisa 
ser de um caminheiro que é consciente de que não existe um caminho muito 
bem definido e demarcado. Pelo contrário, o que deve existir é apenas um 
delineamento, passível de inúmeras alterações, devido às circunstâncias e 
imprevistos, inerentes ao próprio processo. Regras, receitas e modelos 
didaticamente defendidos, que geram certezas e respostas absolutistas, 
legitimando a utopia da comprovação do que a priori já se sabe da resposta, o 
que geralmente reforça a condição de superioridade do investigador, quanto à 
condição de experiente e imbatível no pseudo caminho a ser percorrido cai por 
terra.  
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No caminho que se faz no próprio caminhar, o caminheiro, mesmo 
sendo experiente e tendo maturidade intelectual, precisa ter a capacidade de ser 
humilde e assumir uma postura de quem precisa aprender a aprender com as 
novas empreitadas, considerando que cada caminho é uma construção 
descontínua e que exige atitudes de desprendimento e flexibilidade perante aos 
novos desafios, quanto ao como lidar com o que emergir nas circunstâncias 
inerentes ao próprio processo. Dessa forma, o caminho percorrido não se torna 
um fim, mas um meio para os outros percursos que ainda virão. O caminho não 
é, ele apenas está. 
 
O PERCURSO CENTRADO NA INCERTEZA E NA FLEXIBILIDADE  
 

Ora, se o caminho não está, se o caminho apenas é, logo, o caminheiro 
não poderá adotar uma postura daquele que se sustenta na certeza de que 
apenas repetirá o percurso anterior, com o intuito de ensinar aqueles que ainda 
não o fizeram. Um percurso investigativo, numa perspectiva fenomenológica, 
sempre induz a um novo caminho, mesmo seguindo o percurso anterior. O 
primeiro é uma construção que acontece no imaginário do investigador, 
subsidiado e retroalimentado pelas suas vivências e experiências anteriores, que 
influenciam diretamente nas condições singulares do que é construído no seu 
imaginário, e possível de ser percebido a partir do que emerge do que ele 
externaliza. O segundo independe diretamente daquele, ou seja, do 
investigador, uma vez que está não somente para ele, mas também para todos 
que têm a possibilidade de usufruir do mesmo espaço, independente da 
condição circunstancial em que se encontrem.  

Se o caminho possui suas peculiaridades e tende a emergir da 
capacidade que cada um tem de planejá-lo, ganhando sentido conforme o que 
se evidencia do que é construído no imaginário de cada indivíduo, os aspectos 
subjetivos advindos não podem ser ignorados e muito menos interpretados a 
partir de uma perspectiva imposta e uniforme, mas sim de um possível consenso, 
decorrente de um exercício dialógico, centrado no respeito à diversidade, 
visando a busca de uma possível unidade, de forma que nada está pronto e 
acabado. As coisas estão para contribuírem com o que advém do processo de 
construção daquilo que se planejou, em constantes descontinuidades, em idas e 
vindas que exigem tomadas de atitudes em que a certeza da incerteza permite 
que a flexibilidade assuma a condição de aspecto prioritário e necessário em 
qualquer tipo de tomada de decisão. 

O investigador não se atém a regras e ou proposições dogmáticas 
preestabelecidas por aqueles que determinam o que pode e ou que deve ser 
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feito, conforme as imposições de grupos e ou referenciais teóricos. Diferente, 
em princípio, considera primeiro suas vivências e experiências como ponto de 
partida para começar a aprender a aprender, de acordo com os novos desafios 
que aparecerão. Para isso precisa estar predisposto e determinado a sempre 
inovar-se na própria inovação, na condição de que o que sabe não é suficiente 
para que aprenda ainda mais. A dúvida da própria incerteza incide na própria 
problematização do que emerge como o absoluto daquilo que se apresenta 
como a certeza. Daí a necessidade de se monitorar as evidências que tendem 
ao predomínio do relativismo, que quase sempre se transforma em ativismo e 
descrença.  

Dentre os maiores desafios nessa empreitada está a capacidade de saber 
lidar com a superação da crença de que o processo de construção do 
conhecimento ocorre através da linearidade e que deve atingir a pseudo 
perfeição. Decorrente disso, temos sofrido dificuldades no avanço e também na 
capacidade de aproximar o conhecimento que produzimos daqueles que 
efetivamente precisam problematizá-lo.  

Em um processo de conhecimento pautado numa perspectiva 
fenomenológica, a descontinuidade é parceira da flexibilidade. Ambas, 
imbricadas, são peças-chave no gerenciamento do que emerge do fenômeno, 
quando apreendido pelo investigador, que não se sustenta na utopia de algo 
linear e inflexível. Nas idas e vindas, conforme as circunstâncias que legitimam a 
intencionalidade que move o próprio investigador, a descontinuidade pode até 
levar a rupturas, muitas vezes necessárias, no próprio enxergar-se no fenômeno 
enxergado, o investigador é induzido a ser autêntico não somente perante si, 
mas perante o que descreve do que consegue apreender do fenômeno que 
observa, logo, a aceitação da imperfeição como norteadora da recepção no 
referido processo assume o seu protagonismo, quebrando conceitos e 
preconceitos, abrindo inclusive caminho para que a humildade se torne sua 
aliada. 
 

A FIDELIDADE DO VIVENCIADO E EXPERIENCIADO NO REGISTRO 
DO INVESTIGADOR  
 

O registro feito pelo investigador, mais precisamente o seu relatório 
investigativo, é uma tentativa de representar o que emerge do seu imaginário, 
decorrente do que vivenciou e das experiências que obteve durante o vivido. 
Sua preocupação, conforme a sua maturidade intelectual, é procurar ser o mais 
autêntico possível quanto ao que registra. É um exercício que, em decorrência 
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da logicidade, clareza e exigência estética, tende a um esforço desdobrado e a 
singular dedicação daquele quem o produz, ou seja, do investigador. Este, por 
reconhecer ser o registro sobre o que investigou uma das formas mais confiáveis 
de socialização do conhecimento produzido, sabe que tem por obrigação, para 
consigo e para com os demais, de transformá-lo em um recurso eficaz no 
processo de comunicação entre autor–leitor. Daí, antes desse movimento, 
precisa dar sentido à fidelidade como a mola propulsora, ainda antes de efetivar 
a representação do que investigou, através da escrita. Três movimentos 
precisam estar presentes nesse exercício: o sentimento de pertencimento ao 
vivenciado, a capacidade dialógica entre autor-teóricos e um planejamento capaz 
de aproximar cada vez mais teoria e prática.  

O sentimento de pertencimento ao vivenciado torna-se necessário e 
inevitável, uma vez que ele é o primeiro a mover o autor-investigador a assumir 
a condição daquele que se apaixona e se entrega ao que virá, mesmo sem saber 
o que encontrará no caminho a ser percorrido. Quando o investigador está 
envolvido e seguro do que quer, não se deixa dominar pelas “receitas e ou 
manuais centrados na certeza”. Pelo contrário, usa aquela como pretexto para 
aprender a aprender com aquilo que a nega na sua própria convicção, ou seja, 
ao tornar-se próximo da incerteza, quando luta incansavelmente para aproximar 
o que constrói no seu imaginário com o que registra a respeito do construído.    

A dialogicidade entre autor-teóricos precisa se fazer evidente no próprio 
registro referente ao processo de construção do conhecimento, visto que é um 
reflexo da “cumplicidade” do primeiro, quanto aos demais que comungam dos 
mesmos pressupostos ideológicos que sustentam a comunidade científica a qual 
estão vinculados e que a retroalimentam, a partir do conhecimento que 
produzem. Como instrumento de socialização do conhecimento, os registros 
assumem a condição de porta-vozes de seus autores, nos distintos contextos 
onde a comunidade científica daqueles procura espaço, legitimidade e 
referenciais identitários.  

A etapa de registro de um processo investigativo exige rigor no seu 
planejamento, a fim de aproximar cada vez mais o vivido e experienciado pelo 
investigador com a realidade na qual ele está inserido. O referido exercício não 
incide apenas em um mero ato necessário, fruto da convenção de determinados 
segmentos acadêmicos. É uma necessidade do próprio investigador de buscar 
sentido e dar vida e identidade para sua própria condição ontológica no processo 
de construção do conhecimento. É um dos mecanismos que o investigador 
utiliza para demonstrar como tratou a problemática na problematização do 
problema, usando como pretexto a certeza do que apreendeu, para gerar novas 
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incertezas, inclusive evidenciando como teve que lidar com as imperfeições, 
quando as evidenciou nos momentos de flexibilização. 

 
RETOMADA DAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O DITO 

 
Ousar deveria ser sempre o maior desafio daquele que investiga, caso 

consideremos que as ações executadas pelo investigador têm como propósito a 
ressignificação do que anteriormente foi sustentado por seus próprios discursos, 
ou por discursos de seus pares ou grupos antagônicos a ele e aos seus pares. 
Sustentamos essa assertiva porque: 

O Paradigma é uma perspectiva investigativa, uma vez que, do ponto 
de vista epistemológico, contribui para que o investigador tome sempre a 
consciência de que qualquer atitude que o induza a dar sentido para seus 
questionamentos está imbricada de sustentação ideológica. Não existe 
preconceito e nem conceito que não se sustente em um conjunto de ideias, 
advindas da necessidade de legitimação da intencionalidade de outro sujeito, ou 
de grupos. A própria imparcialidade e a impessoalidade sustentam suas definições 
e ou caracterizações em pressupostos ideológicos. Sendo assim, cabe ao 
investigador, através da problematização, o exercício de ir além do sentido das 
ações que executa, procurando buscar, a priori, dar sentido à compreensão de 
que a intencionalidade que o move não se encerra nela própria, mas que a 
importância do sentido dado a ela fortalece o movimento que a caracteriza, 
apenas como uma das possibilidades de contribuição para o que se apreende na 
dinamicidade do processo investigativo é apenas uma condição circunstancial. 

A Fenomenologia é uma perspectiva paradigmática, uma vez que, na 
condição de corrente de pensamento contemporâneo, tem uma base 
epistemológica capaz de subsidiar processos de construção de conhecimento, 
possibilitando àqueles que a aderem, fundamentos para trilharem seus caminhos 
investigativos, inclusive com referenciais identitários próprios. Decorrente disso, 
além de ser uma possibilidade para fundamentar um processo de construção do 
conhecimento, também é uma maneira diferente que o investigador que a adere 
encontra para enxergar o mundo, as pessoas e as coisas. 

A elaboração de um desdobramento investigativo a partir de um 
propósito fenomenológico, não difere do que fazem outros investigadores, 
quando buscam a legitimação das suas crenças, para efeito de sustentação da 
tradição das correntes de pensamento que defendem.  Por isso que as 
proposições de um possível escopo fenomenológico para uma investigação 
torna-se um grande desafio para o investigador, uma vez que existe orientações 
que se transformaram em imposições, através de posturas ortodoxas, 
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enquadrando as possibilidades de construção do conhecimento em apenas uma 
via de mão única. A exemplo, o próprio planejamento, quando elaborado, passa 
a se tornar um conjunto de procedimentos nos quais, devido aos detalhes 
imperativos, não permite o exercício da incerteza e da flexibilização: 
imprescindíveis para a caracterização identitária de um investigador que se afina 
com a Fenomenologia. 

Isto posto, resta-nos, a partir de agora, problematizar o que está sendo 
problematizado, para que não venhamos a incorrer no equívoco de, na condição 
de defensores ferrenhos das nossas crenças, nos colocarmos na condição de fiéis 
escudeiros de uma certeza, que nunca existiu, que nunca existirá.  

Precisamos aprender a apreender o que se manifesta em nossa volta, 
enxergando e problematizando o que emerge da aparência do manifestado, 
mesmo reconhecendo nossas limitações quanto ao nosso ato de enxergar. Esse 
exercício é necessário para conhecermos o que emerge da dinâmica da nossa 
própria vida, quando se entrecruza com a dinâmica da vida dos demais seres, 
em suas múltiplas e diversas possibilidades.  

Precisamos vivenciar situações que nos remetam a reflexões filosóficas, 
mas para isso precisamos de subsídios, inclusive mesmo não sendo filósofos ou 
não tendo uma formação em Filosofia. Conforme essa crença, temos a 
possibilidade de nos presentearmos com alternativas de processos de construção 
do conhecimento diferenciadas, nos permitindo externar nossas imperfeições 
oriundas do processo de construção do conhecimento.  
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CONTRIBUIÇÕES DA EPISTEMOLOGIA DE LUDWIK FLECK 
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POLICIES ON TEACHER TRAINING IN BRAZIL 
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Resumo: A presente pesquisa teve como foco analisar alguns aspectos das políticas 
públicas sobre formação de professores tendo como referência a epistemologia de 
Ludwik Fleck.  Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica onde, inicialmente, 
apresenta-se as principais ideias epistemológicas defendidas por Fleck e, em seguida, 
procede-se a análise de alguns pontos específicos dessas políticas. De modo geral, 
verificou-se que as políticas educacionais analisadas sofreram modificações de acordo 
com o contexto socio-histórico e econômico do momento de sua proposição, sendo 
construídas de forma desarticulada dos problemas observados na escola. O conteúdo 
dessas políticas e o contexto de sua elaboração refletem, como sugere o modelo 
epistemológico proposto por Fleck, os condicionantes históricos, sociais, antropológicos 
e culturais que são acionados na construção do conhecimento. Assim, consideramos que 
a epistemologia fleckiana aplica-se na análise dessas políticas educacionais, fornecendo o 
suporte teórico- epistemológico que deve, inclusive, balizar a formação docente. 
 
Palavras-chave: Políticas educacionais. Epistemologia. Ludwick Fleck. 
 
ABSTRACT: The present research had as focus to analyze some aspects of the public 
policies on teacher training having as reference the epistemology of Ludwik Fleck. For 
this, a bibliographical research was carried out where, initially, it presents the main 
epistemological ideas defended by Fleck and, next, it is the analysis of some specific points 
of these policies. In general, it was verified that the analyzed educational policies were 
modified according to the socio-historical and economic context of the moment of its 
proposition, being constructed in a disjointed form of the problems observed in the 
school. The content of these policies and the context of their elaboration reflect, as the 
epistemological model proposed by Fleck suggests, the historical, social, anthropological 
and cultural determinants that are triggered in the construction of knowledge. Thus, we 
consider that Fleck's epistemology is applied in the analysis of these educational policies, 
providing the theoretical-epistemological support that must, even, balise the teacher 
training. 
 
Keywords: Educational policies. Epistemology. Ludwick Fleck.  
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INTRODUÇÃO 
 
Para falarmos em educação é necessário que consideremos todas as 

modificações pelas quais ela passou ao longo do tempo, relativas ao contexto 
social, político e econômico de cada época. O próprio valor atribuído à educação 
por parte da sociedade e do Estado também mudou: enquanto no Período 
Imperial esse valor era irrisório, recebendo a educação pouca atenção do 
governo, a década de 90 foi declarada “década da educação”, diante da profusão 
de leis e decretos que buscavam, ao menos no seu discurso, uma educação de 
qualidade para todos, considerando-a como fator crucial e determinante para o 
desenvolvimento econômico do Brasil (LEÃO, 2005).  

A educação é um direito inalienável das pessoas; Cury (2002) lembra 
que praticamente não existe, nos dias de hoje, nenhum país que não garanta, 
em seus documentos legais, o acesso de sua população à educação básica. O 
artigo 208 da Constituição Federal (CF) da República Federativa do Brasil de 
1988 descreve o direito à educação, garantindo a obrigatoriedade e gratuidade 
do ensino fundamental e médio, além de outras determinações.   

Cury (2002) analisa que a educação representa um direito reconhecido; 
porém, para que esse direito seja efetivado, é necessária sua garantia por meio 
de leis de caráter nacional, as quais deverão indicar os direitos e deveres, 
possibilidades e limites de atuação. E hoje essas regras são reconhecidas pelos 
educadores, uma vez que elas representam um instrumento viável de luta para 
a consolidação da democratização da educação. Sendo assim, a ligação entre o 
direito à educação escolar e a democracia tem na legislação um de seus suportes 
e o Estado como provedor desse bem, seja para garantir a igualdade de 
oportunidades, seja para intervir no domínio das desigualdades que nascem do 
conflito da distribuição capitalista da riqueza, reduzindo-as progressivamente. 

A dimensão social da educação e sua importância como instrumento de 
melhoria de qualidade de vida, numa perspectiva de qualificação profissional da 
mão de obra, de formação de cidadãos críticos e conscientes, passou a ser 
explicitada nos documentos oficiais recentemente. Gatti et. al. (2011) afirmam 
que há algumas décadas, a gestão governamental responsável pela educação, a 
atividade docente, os currículos, entre outros aspectos relativos à escolarização, 
eram definidos dentro de um projeto de construção de um Estado-nação – a 
finalidade das redes educacionais. Hoje, a finalidade se refere, em tese, na 
construção de uma sociedade mais justa. O contexto atual é o da inclusão de 
todos no que diz respeito aos bens públicos educacionais e sociais, o que não 
era claro anteriormente nos projetos de Estado como nação. 
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Ao analisarmos o setor educacional e suas políticas, devemos considerar 
o contexto sociocultural mais amplo em que nos movemos na sociedade 
globalizada, e as políticas para a educação e para os docentes, em particular, 
colocadas pelos diferentes níveis de gestão educacional no Brasil. Em relação à 
educação, a área que apresenta a maior produção acadêmica é, segundo Gatti 
el. al. (2011), a que diz respeito à formação de professores e, aqui, dois aspectos 
são importantes: 1) os fatores socioculturais e os diferenciais de grupos 
envolvidos na ação docente; 2) as políticas curriculares face aos processos 
necessários à sua profissionalização.  

Em outro estudo, onde buscou realizar uma síntese sobre o atual estado 
do conhecimento sobre formação inicial de professores nos cursos de 
graduação,  Gatti (2014) verificou algumas temáticas recorrentes, como; 1) 
professores improvisados  em várias áreas por falta de licenciados nas áreas 
específicas; 2) ausência de uma política nacional específica, direcionada à melhor  
qualificação da formação inicial de professores; 3) Diretrizes Curriculares 
Nacionais específicas de cada curso de licenciatura mantendo o foco disciplinar, 
com pouca  referência à formação de professores, dentre outros temas.  

Assim, entendemos que o valor atribuído à educação, seus objetivos e  
concepções permeiam e devem ser considerados na análise das políticas públicas 
educacionais e, particularmente, nas políticas de formação de professores, pois, 
ao se questionar os resultados insatisfatórios do ensino nas avaliações 
internacionais, remete-se frequentemente ao questionamento sobre qual é a 
responsabilidade do professor nesse processo e, consequentemente, como 
melhorar sua formação e  carreira para o alcance de resultados mais satisfatórios.  

Tendo em vista que os fenômenos educativos (a gestão da educação, o 
currículo, a formação do professor, dentre outros) são de natureza social e 
histórica, supõe-se que toda investigação em educação trabalhe com a 
historicidade do objeto (GAMBOA, 2012). Além disso, para Severino (2006), 
toda atividade educacional que se pretenda desenvolver, como as pesquisas 
científicas, por exemplo, deve ser fundamentada numa perspectiva 
epistemológica, o que vem ao encontro do posicionamento de Gamboa (2012), 
ao afirmar que pensarmos em epistemologia da pesquisa educacional significa, 
portanto, que “tomamos como objeto a produção do conhecimento científico 
gerado como pesquisa científica na área de educação [...]” (GAMBOA, 2012, P. 
55). 

Para Severino (2006) o conhecimento constitui uma ferramenta 
imprescindível da prática educacional.  A educação representa uma prática 
simultaneamente técnica e política, mediando a integração dos cidadãos no 
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universo do trabalho (produção material, relações econômicas), no universo das 
mediações institucionais da vida social (relações políticas, esfera do poder) e no 
universo da cultura simbólica (lugar da experiência da identidade subjetiva).  

Sendo assim, para se discutir políticas públicas educacionais 
considerando todos os contextos, a epistemologia de Ludwik Fleck, pode ser um 
caminho bastante apropriado. De fato, estudos como o de Lorenzetti; Munchen 
e Slongo (2018), nos mostram a crescente utilização destas referências como 
base para a pesquisa em Educação em Ciências. Os autores analisaram  
dissertações e teses produzidas  em programas nacionais de pós-graduação, no 
período de 1995 a 2015, que tiveram como base de análise e interpretação a 
epistemologia de Fleck; verificou-se que foi em meados de 1990 que surgiram, 
no Brasil, os primeiros estudos subsidiados pela matriz epistemológica de Ludwik 
Fleck, havendo uma maior concentração de trabalhos em instituições do Sul do 
Brasil, especialmente  na Universidade Federal de Santa Catarina e na área de 
Educação em Ciências.  

Fleck trabalha, à semelhança de outros, o modelo interativo do processo 
de conhecimento, subtraindo a neutralidade do sujeito, do objeto e do 
conhecimento; para ele, o conhecimento está intimamente ligado a pressupostos 
e condicionamentos sociais, históricos, antropológicos e culturais e, à medida 
que se processa, transforma a realidade. No caso da formação de professores 
(objeto de muitas políticas educacionais) a compreensão do conhecimento 
cientifico, sua gênese e processo de construção é fundamental, pois a educação 
científica não somente opera na formação de futuros cientistas, como também 
oportuniza  uma adequada compreensão de conceitos que possam 
instrumentalizar  os cidadãos para que exerçam a cidadania de forma mais 
consciente e consistente (DELIZOICOV E DELIZOICOV, 2012), sendo essa 
uma das tarefas delegadas à educação. 

Ludwik  Fleck (1896-1961)  foi um médico polonês que, além da 
medicina, dedicou-se a estudos  filosóficos, sociológicos e da história da ciência; 
especialista em bacteriologia, descreve, na sua obra principal, Genêse e 
desenvolvimento de um fato científico (FLECK, 2010), a progressão do conceito 
de sífilis até o desenvolvimento da reação de Wassermann, utilizada para o 
diagnóstico sorológico dessa enfermidade. Sob uma perspectiva histórica, 
introduz elementos de sociologia à epistemologia e define o que chama de 
categorias epistemológicas, como estilo de pensamento, coletivo de 
pensamento, círculo esotérico e exotérico, formação de pré-ideias ou proto-
ideias (PFUETZENREITER, 2003).  Delizoicov et. al. (2002) argumentam que as 
ideias de Fleck podem fundamentar  a investigação de problemas de Ensino de 
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Ciências porque suas  categorias analíticas são aplicáveis tanto para o caso do 
conhecimento do senso comum como para o científico, e as possíveis inferências 
daí decorrentes seriam caminhos para a busca de soluções dos problemas de 
pesquisa, como também para grupos de  outros profissionais, como professores.  

Neste estudo, buscamos analisar algumas políticas públicas educacionais 
para a formação de professores (entendidas aqui como resoluções, decretos, 
pareceres) tomando como base a epistemologia de Ludwik Fleck. Tomaremos 
como marco a década de 90, especialmente a partir da promulgação da L.D.B. 
no. 9.394/1996 (BRASIL, 1996), em virtude de que, nesse período, surgiram as 
principais legislações que hoje norteiam a formação docente no Brasil. Para isso, 
é feita uma breve descrição da vida e obra de Ludwik Fleck, enfatizando as 
categorias epistemológicas por ele propostas. Em seguida, apresentamos uma 
análise e discussão de alguns documentos da legislação educacional, 
especialmente àqueles que tratam da formação de professores.    

A epistemologia de Ludwik Fleck: contexto geral e categorias 
epistemológicas 

Ludwik Fleck (1896-1961) nasceu na cidade de Lwów, região 
pertencente hoje à Ucrânia e anteriormente à Polônia. Em 1914 ingressou no 
curso de medicina da Universidade Jan Kazimierz; os médicos poloneses eram 
clínicos e, por isso, colocavam no centro de suas ideias a terapia, e não o 
diagnóstico. Diferentemente, Fleck foi profundamente influenciado pela Escola 
Polonesa da Filosofia da Medicina, fundada em 1860, que tinha outras formas de 
pensar a medicina: seus egressos se especializaram nos tratamentos terapêuticos, 
fazendo, para isso, estudos sobre a natureza psicológica, sociológica e filosófica 
da atividade médica, tendo em vista que não dispunham de equipamentos 
médicos avançados para a realização de diagnósticos sofisticados. Esse fato foi 
fundamental para o surgimento de uma nova tradição na formação de médicos-
filosóficos, os quais buscavam melhorar as formas de tratar seus pacientes 
(BERTONI, 2007). 

Fleck, assim, encontra as condições ideais para o desenvolvimento de 
suas categorias epistemológicas. Porém, sua carreira foi interrompida 
abruptamente diante da ocupação de Lwów pela Alemanha nazista em 1941, 
pois foi  enviado para os campos de concentração de Aushwitz e Bunchelard; 
Fleck foi poupado pelos nazistas por suas pesquisas na vacina contra o tifo, mas 
conseguiu fugir do campo de concentração com a  ajuda dos russos, retornando 
a Polônia no final da guerra, onde trabalhou em laboratórios renomados e 
ensinou na Universidade Jan Kazimierz. No final de sua vida, Fleck mudou-se 
para Israel e presidiu um importante laboratório de bacteriologia, além de 
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lecionar, por pouco tempo, na Universidade de Jerusalém, vindo a falecer aos 
65 anos (CURI; SANTOS, 2011).  

Além de seus trabalhos com a medicina e a microbiologia, Fleck 
concentrou reflexões e esforços na produção do seu livro Gênese e 
desenvolvimento de um fato científico, publicado em 1935, um ano após o filósofo 
da ciência austríaco Karl Raimund Popper (1902 - 1994) ter publicado o seu livro 
A lógica da pesquisa científica. No seu livro, Fleck (2010) estabelece sua linha de 
pensamento e descreve o que nomeia como categorias epistemológicas, 
baseando-se em um estudo de caso médico:  o desenvolvimento do conceito 
de sífilis e sua identificação diagnóstica pela reação sorológica de Wassermann, 
com a verificação da presença de anticorpos no soro sanguíneo de pacientes 
enfermos (PFUETZENREITER, 2002;MASSONI; MOREIRA, 2015). 
Considerando a tomada nazista na época do lançamento do livro, os escritos de 
Fleck sobre a epistemologia da ciência, com duras críticas ao empirismo/ 
positivismo, não obtiveram muita credibilidade (BERTONI, 2007). Para o autor, 
o que mais inspirou Fleck a contestar as ideias dos pensadores dos Círculos de 
Berlim e de Viena, de orientação neopositivista, é que estes defendiam que o 
conhecimento não inclui, em sua essência, o ponto de vista histórico e social da 
ciência, ou seja, o conhecimento científico é externo ao contexto espaço-tempo, 
sendo, portanto, uma verdade própria da natureza. 

Segundo Delizoicov et. al. (2002), a abordagem fleckiana opõe-se 
claramente ao modelo empirista-mecanicista, pois atribui ao sujeito um papel 
ativo na construção do conhecimento científico, sendo esta construção social e 
contínua. Para ele, a relação cognoscitiva não se opera numa dualidade entre o 
cognoscente e o objeto a conhecer, ou seja, o sujeito e o objeto não ocupam 
posições bilaterais: entre eles estão as relações históricas, sociais e culturais que 
marcam, segundo Fleck, as categorias chamadas estilo de pensamento  e coletivo 
de pensamento.  

Fleck defende que o pensamento é formado inicialmente por uma rede 
intrincada de ideias estruturadas e detalhadas, que garantem a natureza 
homogênea das opiniões. Depois de certo tempo, começam a se estabelecer 
algumas exceções; a persistência dos sistemas de ideias é uma estrutura 
condicionada por um estilo de pensamento, que representa uma determinada 
atitude e um tipo de execução que a consuma (PFUETZENREITER, 2002). Para 
Lorenzetti; Muenchen e Slongo (2018, p. 375), o estilo de pensamento refere-
se a um: 

conjunto de conhecimentos e práticas, concepções, tradições e 
normas compartilhadas pelos membros do coletivo de 
pensamento, cabendo-lhe o papel de direcionador do modo de 
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pensar e de agir do coletivo de pensamento, possibilitando-lhe 
uma maneira própria de ver e interagir com o objeto do 
conhecimento. 

O estilo de pensamento é, portanto, determinado por ações cognitivas, 
externalizadas num grupo social e que ocupa um determinado tempo histórico, 
isto é, uma estrutura de pensamento, de ideias, pertencentes a um determinado 
contexto. Por conseguinte, a formação, dentro de um estilo de pensamento, 
origina uma disposição ao perceber dirigido orientado (ver formativo) e uma 
atuação de acordo com este estilo de pensamento (TOLENTINO; ROSSO, 
2011). Por exemplo, um especialista é alguém especialmente moldado, atado às 
tradições de sua formação.  

Deve ser lembrado que o estilo de pensamento não é algo fixo, pois 
está suscetível a transformações temporais, as quais ocorrem quando a harmonia 
das ilusões do sistema de opiniões/ideias é abalada, embora esse abalo possa não 
ser proveniente dos adeptos aquele determinado estilo. Nesse momento, 
segundo Parreiras (2006), ocorre uma “luta” pela manutenção de algumas ideias, 
um sistema de opiniões. O período em que algumas ideias são amplamente 
aceitas chama-se fase clássica, na qual só se veem fatos delimitados, isto é, 
somente aqueles que se encaixam perfeitamente ao estilo de pensamento 
predominante. Fleck alerta para o fato de que, devido ao que ele chama de “ver 
direcionado” proporcionado pelo estilo de pensamento, surge uma “dificuldade 
de comunicação” entre estilos distintos, pois as palavras assumem significados 
diferentes quando empregadas por estilos de pensamentos distantes, daí a 
importância da linguagem. 

Mesmo que um estilo de pensamento seja dominante em determinado 
contexto, sempre há indivíduos com opiniões ligeiramente ou muito distintas à 
predominante; ainda que essas sejam desprezadas por esse grupo dominante, 
elas permanecem ali, latentes. Fleck chama essa fase de críticas ao estilo, mas 
com a manutenção do mesmo, de fase das complicações, quando as exceções 
existem, mas não são suficientes para desestruturar a harmonia das ilusões 
estabelecida e o estilo de pensamento dominante. Quando esse abalo é muito 
significativo, trazendo novas observações sobre o método clássico, a rigidez 
interna da harmonia das ilusões é quebrada e, portanto, um novo estilo de 
pensamento começa a ser considerado pelo grupo, levando a novas descobertas 
(PARREIRAS, 2006). 

Portanto, o saber, para Fleck, nunca é possível em si mesmo, pois está 
relacionado a um determinado estilo de pensamento, ou seja, é condicionado 
pelas pressuposições inerentes à observação, o que denomina de conexões 
ativas, em detrimento das conexões passivas, referentes à “realidade objetiva”, 
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que nos parece “verdadeira” por não ser explicável nem histórica nem 
psicologicamente. As conexões ativas seriam, segundo Delizoicov et. al. (2002, 
p.57) “os pressupostos sociais e históricos do sujeito, estilizados dentro de um 
coletivo de pensamento” e constituem atributos da comunidade a qual o 
indivíduo está inserido.   

O estilo de pensamento é, então, compartilhado por um coletivo de 
pensamento , isto é, um agrupamento de indivíduos que têm interesses comuns 
em determinadas áreas e problemáticas e que compartilham práticas, 
concepções, tradições e normas (TOLENTINO; ROSSO, 2011; MELZER, 
2011). Bertoni (2007) acrescenta que o estilo de pensamento se instala e se 
estende ao coletivo, ou seja, a teoria e o modelo são propostos, discutidos, 
corroborados, publicados e compartilhados pelos pares do coletivo de 
pensamento, tanto para a solução do problema de pesquisa quanto para a 
apropriação pelo sujeito do conhecimento.   

Uma das maneiras de surgir um estilo de pensamento é através das 
protoideias, que correspondem a sistema de ideias sem base científica, mas que 
são amplamente aceitas pela comunidade em geral. As protoideias marcam o 
início de um estilo de pensamento e perduram até o momento de sua superação 
e formação de novas ideias. Os fatos científicos (que constituem o primeiro 
indício de um estilo de pensamento) nascem de protoideias; as protoideias 
representam esboços histórico-evolutivos das teorias atuais e seu surgimento 
deve ser compreendido sócio cognitivamente, não devendo, portanto, serem 
classificadas como corretas ou incorretas (PFUETZENREITER, 2002; BERTONI, 
2007). 

A categoria coletiva de pensamento possui duas esferas: a esotérica, 
formada pelos genitores das teorias, os que criam as formas de pensar, 
constituindo, portanto, um grupo pequeno e altamente seleto, e a exotérica, 
formada pelos consumidores das ideias geradas, sendo maior e menos seletivo 
(opinião pública). Normalmente, um indivíduo participa de poucos círculos 
esotéricos e de vários círculos exotéricos. Lima (2016) acrescenta que o coletivo, 
portanto, pode ser estratificado em níveis hierárquicos, sendo que no círculo 
exotérico incluímos a comunidade externa, ou seja, a sociedade, com grande 
número de participantes, e que esta faz uso do conhecimento produzido pelo 
círculo esotérico, representado pela comunidade científica, geralmente um 
pequeno grupo.  

Os coletivos de pensamento trocam ideias e se comunicam através de 
circulações intra e intercoletivas. A circulação intracoletiva ocorre no interior de 
um coletivo de pensamento com o intuito de formação dos pares; já a circulação 
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intercoletiva ocorre quando, por exemplo, um determinado coletivo de 
pensamento, ao compartilhar determinado estilo de pensamento, dissemina e 
populariza esse (s) estilo (s) de pensamento para outros coletivos de não 
especialistas, os quais Fleck caracteriza como círculos exotéricos, relativos a esse 
determinado círculo esotérico detentor do  estilo de pensamento que está sendo 
disseminado (DELIZOICOV, 2004). Nesse processo, ressalta Parreiras (2006), 
quanto maior é a diferença entre os estilos de pensamento e seus respectivos 
coletivos, menor é a circulação intercoletiva de ideias, uma vez que os princípios 
de um coletivo podem ser considerados arbitrários, sendo sua legitimação 
sempre questionada por oferecer explicações triviais e comuns. Por outro lado, 
quando os coletivos são menos divergentes, pode ocorrer uma comunicação 
intercoletiva, mas as palavras são traduzidas diferentemente, o que gera certa 
variação de seu significado.  

Sendo assim, a circulação intercoletiva de ideias gera uma transformação 
dos valores dos pensamentos, ou, como argumenta Fleck, promove uma troca 
no estilo de pensamento, e esta pode oferecer novas possibilidades de 
descobrimentos, criando fatos novos. Nesse ponto, Fleck questiona a noção de 
fato  dada pelos empiristas pois, para ele, os fatos não estão a priori no mundo 
nem destituídos de uma historicidade e de uma dinâmica psicossociológica de 
construção/desconstrução/reconstrução. O conhecimento está, portanto, na 
dependência de fatores socioculturais e empíricos, exercendo influências sobre 
a realidade social; o conhecimento é o resultado sócio histórico de um coletivo. 
Fleck reforça o conceito de fato  como uma transformação do estilo de 
pensamento e acrescenta a esse processo o papel da circulação intercoletiva do 
pensamento (PARREIRAS, 2006). 

Diante do exposto e, com base em pesquisas realizadas por Lorenzetti; 
Muenchen e Slongo (2018), Souza e Matos (2006), Queirós e Nardi (2008), 
dentre outros, verificamos que a epistemologia de Fleck vem sendo utilizada 
como referência para pesquisas na área de Ensino de Ciências e Medicina, 
inclusive com a formação de grupos de pesquisas nas universidades, o que pode 
ser explicado pelo próprio modelo epistemológico de Fleck ser oriundo da 
medicina, permitindo, por isso, uma maior compreensão para profissionais dessa 
área e outras afins. Ainda, de acordo com Queirós e Nardi (2008), suas ideias 
podem ser aplicadas para a compreensão da estrutura e organização de grupos 
sociais, como os professores.  

Sendo assim, dada a relevância do caráter social e histórico preconizada 
por Fleck para a compreensão dos fenômenos relativos à ciência e ao 
conhecimento, e a aplicabilidade de suas categorias na análise de fatores externos 
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e internos que permeiam um fato, sua epistemologia aplica-se na discussão e 
análise de políticas educacionais, uma vez que essas são geradas, condicionadas 
e modificadas de acordo com o momento histórico, político e econômico que a 
sociedade vive. 

 
POLÍTICAS EDUCACIONAIS SOB UM OLHAR FLECKIANO  

 
Para analisar e compreender as políticas educacionais, é necessário que 

ampliemos nossos olhares, observando essas políticas sob diferentes aspectos e 
o contexto social e histórico em que foram produzidas. Shiroma et. al. (2015), 
apoiados pelos estudos de Richard Bowe e Stephen Ball, ressaltam a existência 
de um modelo de análise de políticas educacionais, que abrange três contextos: 
1) o contexto de influência, onde tem início a elaboração da política pública e 
onde os discursos políticos são construídos. Nesse contexto as partes 
interessadas disputam a definição e propósitos sociais da educação; 2) o contexto 
da produção de textos, que inclui os documentos oficiais que “representam” a 
política, a narrativa que lhes dá suporte; refere-se à linguagem dos textos 
políticos, que normalmente está articulada à linguagem do público em geral. 
Nesse ponto, a mídia e o mercado editorial exercem um papel estratégico; 3) o 
contexto da prática, referente à implementação. Quanto mais ideológica e 
abstrata for uma política, menor será a possibilidade de ser incorporada no 
contexto da prática. Os autores lembram que os educadores são influenciados 
pelos discursos da política, mas a leitura diferenciada dos mesmos pode conduzir 
a consequências não previstas pelos reformadores, levando a implicações 
práticas diferentes.   

Na leitura de documentos oficiais que norteiam a formação dos 
professores, reconhecemos alguns itens que podem ser analisados com base na 
epistemologia de Fleck.  Analisamos aqui alguns desses documentos, lembrando 
que foram construídos e trazem consigo reflexões e orientações que traduzem 
todo um contexto histórico, econômico e social, tendo sido modificados ao 
longo do tempo diante de novas exigências, novos problemas e novas formas de 
observá-los. Ou seja, apoiando-nos em Fleck, entendemos que quando a 
harmonia das ilusões é desestruturada, isto é, quando a crença e confiança num 
determinado conjunto de conhecimentos e práticas (estilo de pensamento) 
compartilhadas (coletivo de pensamento) é abalada, surgem as complicações, 
podendo levar a um novo estilo de pensamento a ser gerado pelo grupo, 
levando a novas descobertas (PARREIRAS, 2006).  

Apesar de Fleck, em seus escritos, discutir o conceito de estilo de 
pensamento (altamente polissêmico) especialmente em relação aos manuais 
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científicos (PARREIRAS, 2006), entendemos que na legislação também podemos 
reconhecer algumas características de determinados estilos, uma vez que essas 
foram construídas, segundo sua própria redação (cf. Parecer CNE/CP 009/2001, 
por exemplo, que  trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 
de Professores da Educação Básica), a partir de discussões advindas de 
pesquisadores, professores universitários, membros de organizações sociais 
como ONGs e sindicatos, além de representantes do governo. Essas discussões, 
ao menos no campo científico, levavam à proposição de uma determinada 
concepção para a formação docente que se apresenta nos documentos oficiais 
como uma orientação à formação; dentre estas concepções temos, por 
exemplo, a racionalidade técnica (que norteou a origem dos cursos de 
licenciatura no Brasil, na década de 1930), a noção de competências (presente 
em documentos do início da década de 2000 e na Base Nacional Comum 
Curricular) e a  reflexão sobre a prática (explicita com maior vigor em 
documentos de fins do ano 2000).  

Uma das ideias de Fleck que podemos observar na leitura de alguns 
documentos oficiais é a não neutralidade do sujeito na construção e disseminação 
do conhecimento (entendida aqui como as experiências sociais, culturais, 
profissionais do docente); o Parecer CNE/CP 009/2001 (BRASIL, 2001), citado 
anteriormente, determina, no art 6º, que na determinação dos conhecimentos 
exigidos para a definição das competências esperadas pelo aluno, deve-se 
considerar as áreas de conhecimento, representando objetos de ensino, o 
conhecimento pedagógico e o conhecimento produzido com as experiências 
vividas na escola, pelos professores.  

Também a Resolução n.2, de 2015, de 1º de julho de 2015, que trata 
das Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior 
(cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos 
de segunda licenciatura) e para formação continuada, também preconiza que a 
formação dos profissionais do magistério deve considerar  as “dimensões 
psicossociais, histórico-culturais, afetivas, relacionais e interativas que permeiam 
a ação pedagógica” (BRASIL, 2015, P.6).  

Sob esse aspecto, sabe-se que, ao relatar suas experiências práticas, o 
professor frequentemente vincula-as à sua intuição, abstraindo o sentido dessa 
ação, tendo ou não consciência disso; portanto, a toda prática subjaz uma teoria, 
expressa ou implicitamente manifestada, sendo, portanto, necessário que esses 
professores disponham de subsídios teóricos e epistemológicos para desvelar as 
concepções que estão “por trás” de seu trabalho.  
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A articulação entre teoria e prática é outra recomendação recorrente 
nos documentos legais, dentre os quais a L.D.B. no 9.394/96, que no seu art. 61 
preconiza a necessidade da associação teoria e prática na formação dos 
profissionais da educação.  

Essa determinação representa uma tentativa de rompimento com o 
modelo da racionalidade técnica, ou “modelo 3 + 1”, e já se fazia presente em 
documentos legais da década de 60, como o Parecer no 292/62. Esse modelo 
que, como já foi dito, norteou a origem dos cursos de licenciatura no Brasil, 
permanece como base, ainda que de forma velada, para muitos currículos de 
formação de professores até hoje. Remetendo-nos às categorias de Fleck, 
reconhecemos nesse modelo a existência de 2 coletivos de pensamento: um 
formado por professores “especialistas” na área em questão (físicos, químicos, 
biólogos, etc), com domínio dos conhecimentos específicos, e outro formado 
por profissionais da área pedagógica. Tendo em vista que uma das principais 
críticas a esse modelo se refere à desarticulação teoria-prática, pode-se inferir 
que uma das causas dessa desarticulação é a não efetividade da circulação 
intercoletiva de ideias (circulação de ideias entre esses dois coletivos). Gonçalves 
e Marques (2012), ao analisarem a circulação intra e intercoletiva de ideias sobre 
experimentação entre formadores de professores de Química, consideram que 
professores de disciplinas específicas do curso de Licenciatura em Química 
constituíam um círculo esotérico e os professores das disciplinas integradoras 
pertenciam a outro círculo esotérico distinto;  acrescentam que é essencial que 
os professores das disciplinas de conteúdo específico se mostrem confiantes e 
dialoguem com os especialistas em ensino de Química,  uma vez  que a interação 
entre esses círculos está alicerçada nas necessidades do círculo exotérico.  Além 
disso, os autores preconizam que a efetividade da circulação inter e intracoletiva, 
direcionada favoravelmente a uma formação didático-pedagógica dos 
professores, é fundamental para possibilitar a eles a localização, formulação e 
explicitação de problemas que, sozinhos, não conseguirão identificar e responder 
com o estilo de pensamento que possuem.  

Ainda sobre as dificuldades observadas nos cursos de licenciatura, Silva 
e Schnetzler (2001) discutem algumas razões que, segundo elas, podem explicar 
a ineficiência desses cursos na preparação de futuros professores. Tais razões 
seriam: 1) o modelo de formação profissional preponderante nas universidades, 
pautado na racionalidade técnica, um modelo de formação de professores 
altamente criticado; 2) o modelo pedagógico geralmente assumido pelos 
formadores, especialmente aqueles dos conteúdos específicos, por entenderem 
o processo ensino-aprendizagem em termos de transmissão-recepção de uma 
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elevada quantidade de conteúdos científicos e, 3) a concepção empiricista-
positivista de Ciência subjacente tanto em aulas teóricas quanto práticas, que 
ratifica o binômio transmissão-recepção, característica do ensino tecnicista, e a 
dicotomia teoria-prática, característica da racionalidade técnica.   

Verificamos nesses documentos citados a substituição da racionalidade 
técnica por um outro modelo, o da racionalidade prática. Na racionalidade 
prática, de acordo com Pereira (1999), o professor é considerado um 
profissional autônomo, que reflete, toma decisões e cria durante sua ação, 
entendida como um fenômeno complexo, singular, instável e carregado de 
incertezas e conflitos de valores. Nesse modelo a prática não é apenas locus da 
aplicação de um conhecimento científico e pedagógico, mas espaço de criação e 
reflexão, em que novos conhecimentos são constantemente gerados e 
modificados. Para o autor, a racionalidade prática determina que o contato com 
a prática docente deve aparecer desde os primeiros momentos do curso de 
formação. Porém, em sua análise (PEREIRA, 1999) isso pode ser problemático, 
pois a prática, que deve ocupar um espaço significativo nas grades curriculares 
dos cursos de licenciatura, pode ser compreendida erroneamente como 
formação em serviço, diminuindo significativamente a carga horária dos cursos 
de formação inicial de professores. 

Um outro ponto que merece destaque nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Formação dos Professores da Educação Básica é a noção de 
competências, que se insere hoje como elemento norteador na Base Nacional 
Comum Curricular.  Nas Diretrizes, o governo se posiciona claramente em favor 
do desenvolvimento de competências durante a formação docente, porém, 
conforme observado por Ribeiro (2005), a noção de competência presente 
nesse documento pretende ser apenas imediata e superficial, instaurando o 
subjetivismo e o relativismo nas relações sociais e profissionais.  

Tendo em vista que Fleck se opõe claramente ao modelo empirista-
mecanicista ao atribuir ao sujeito um papel ativo que introduz ao conhecimento 
(DELIZOICOV et al, 2002) e que a natureza do conhecimento científico 
representa um dos aspectos fundamentais na formação dos estudantes dos 
cursos de Ciências da Natureza (DELIZOICOV; DELIZOICOV; 2012), a 
inserção da História e Filosofia da Ciência nos currículos dos cursos relacionados 
às ciências naturais torna-se imprescindível. Tais autores defendem que essa 
inserção pode contribuir para que professores e alunos refinem suas concepções 
sobre a natureza do conhecimento científico, reconhecendo os momentos em 
que ocorrem profundas transformações da Ciência e de suas teorias, além da 
necessidade de paciência e persistência para que um conhecimento seja aceito. 
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Essa orientação mostra-se em documentos oficiais como as Diretrizes 
Curriculares para as licenciaturas específicas. As Diretrizes Curriculares Nacionais 
para os Cursos de Ciências Biológicas determinam que a estrutura do curso deve 
considerar a evolução epistemológica dos modelos explicativos dos processos 
biológicos. Analisando a formação inicial de professores de Química com base 
na epistemologia de Fleck, Gonçalves et. al. (2007) afirmam que para favorecer 
a apropriação dessa visão crítica relativa à Ciência exige-se não somente análise 
e possível reformulação na grade curricular dos cursos, mas também uma 
transformação nas práticas pedagógicas dos formadores, sejam das disciplinas de 
conteúdo específico sejam das disciplinas pedagógicas e integradoras.  

Para Libâneo (2005) as políticas de formação não têm sido bem 
sucedidas porque não estão partindo de políticas educativas para a escola e para 
a aprendizagem dos alunos; embora reconheça algumas boas intenções, o autor 
defende que o processo educativo tem caráter endógeno, e por isso as políticas 
de formação devem subordinar-se às políticas educativas e de aprendizagem, ou 
seja, os problemas e as melhorias necessárias relativas à aprendizagem, as 
dificuldades que permeiam o processo educativo e a atuação do professor 
devem ser observadas na escola e orientar as políticas educacionais; a  partir daí 
seriam  elaboradas as políticas para a formação docente. Nessa abordagem há 
dois grupos principais : um formado pelos governantes, que veem a educação e 
o ensino no Brasil como forma de trocas de favores eleitorais e jogo de 
interesses, ao invés do efetivo desenvolvimento social e cultural do país, e outro 
formado por pesquisadores, professores universitários e integrantes de 
associações e sindicatos, dentre outros, que não tem conseguido construir, 
apesar das louváveis iniciativas, propostas concretas e unificadas de cunho 
institucional, legal, pedagógico e curricular que possam constituir uma pauta 
comum de negociação com o governo, ou seja, não há uma comunicação 
eficiente de ideias que possa fornecer base para uma fundamentação consistente 
de seus pontos de vista.  

O autor conclui sugerindo que os sistemas de ensino coloquem como 
critério de eficácia das normas, das políticas, das diretrizes, a qualidade cognitiva 
e afetiva das aprendizagens, pois a escola constitui um lugar de construção e 
fortalecimento da subjetividade; para ele, essa exigência deve ser o foco central 
do projeto pedagógico, da gestão escolar e das práticas pedagógico-didáticas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Historicamente, o Brasil viveu e colocou em prática várias propostas 

governamentais sob o discurso da melhoria da educação e melhor qualificação 
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dos professores. Essas propostas nasceram em diversos contextos econômicos, 
políticos e sociais e, por isso, para serem analisadas, devem levar em 
consideração esses contextos. A educação foi durante muito tempo 
desvalorizada no Brasil, mas, diante da necessidade de qualificação da mão de 
obra e força de trabalho para o crescimento econômico do país, foi adquirindo 
um status superior, à medida que representava uma oportunidade de 
crescimento pessoal e profissional. 

Com os novos governos, novas demandas e novas exigências sociais, a 
educação de qualidade passou a ser exigida pela sociedade e tornou-se centro 
de discussões para criação de políticas públicas específicas e legislações, 
influenciadas pelos órgãos internacionais que a financiavam. Nesse sentido, o 
professor assume papel central, como formador do cidadão, como divulgador 
das inovações científicas. As políticas públicas referentes à formação docente e a 
educação foram construídas de modo a definir os níveis de ensino, os pilares 
científicos que devem balizar a formação docente, a necessidade da formação 
continuada e questões sobre os currículos da formação, dentre outras 
orientações. Para analisá-las, usou-se como referência a epistemologia de Ludwik 
Fleck, pois esse epistemólogo tem como uma de suas premissas a ideia de que 
a construção e disseminação do conhecimento científico não ocorrem numa 
relação neutra entre sujeito e o objeto, mas é permeada por valores, crenças e 
experiências do sujeito, levando a ações e práticas compartilhadas pelo seu 
grupo. Sendo a construção e o desenvolvimento do conhecimento científico 
fundamental na formação dos professores, é fundamental que se analise esse 
aspecto nas políticas públicas educacionais, especialmente àquelas direcionadas à 
formação docente, ou seja, quais orientações elas trazem que possam 
efetivamente contribuir para a formação de um profissional ético e 
comprometido com as questões sociais. Ora, se a estrutura cognoscitiva do 
homem se encontra fundamentada numa dada compreensão da realidade, 
devemos compreender como o saber se articula a uma determinada visão de 
mundo. 

Complementarmente, deve-se avaliar os currículos de formação dos 
professores, sejam eles de formação inicial ou continuada, e de que forma eles 
são operacionalizados, ou seja, como o formador trabalha em sua prática, como 
contribui para essa construção epistemológica do conhecimento científico. Essa 
avaliação pode sugerir novas orientações e levar a melhorias efetivas da qualidade 
na formação docente.  

Analisando essas políticas nessa perspectiva, percebemos que, em cada 
momento histórico (década de 30, período militar e década da educação), as 
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intenções e valores atribuídos pelo governo à educação, a cultura, e a sua 
apropriação pela sociedade se modificaram e, ainda que se considere os dados 
das pesquisas científicas e as reivindicações sociais em sua elaboração, essas 
apresentam dificuldades em sua operacionalização, em virtude da dificuldade de 
interpretação de seus textos pela sociedade em geral , de estarem vinculadas às 
políticas de financiamento, e de serem , na visão de muitos autores, incoerentes 
com outras políticas educacionais relacionadas.  

Muitos autores concordam que nada será conseguido se não se 
alterarem as condições existentes nas escolas e as políticas públicas em relação 
aos professores, sendo inútil propor uma qualificação baseada na investigação, 
reflexão e parcerias entre escolas e instituições universitárias se os normativos 
legais persistirem em dificultar esta aproximação. As políticas devem, portanto, 
nascer nas escolas, sendo considerados e avaliados os seus problemas, suas 
metas, e, a partir daí pensar-se na formação dos professores e sua valorização.  
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BASES EPISTEMOLÓGICAS EM TESES E DISSERTAÇÕES EM 
MODELAGEM MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

EPISTEMOLOGICAL BASES IN DISSERTATIONS AND THESIS IN 
MATHEMATICAL MODELING IN THE MATHEMATICAL EDUCATION  

 
Daniel Santos de Carvalho 

Yuri Expósito Nicot 
 

RESUMO: Nesta pesquisa, tem-se como propósito responder a seguinte pergunta: 
Que Perspectivas Epistemológicas são evidenciadas nas teses e dissertações sobre 
Modelagem Matemática na Educação Matemática, orientadas pelos pesquisadores 
ligados ao IEMCI – UFPA, de 2005 a 2017? O foco central desta investigação foi uma 
pesquisa realizada em três fases. A primeira teórica sobre as concepções de Modelagem 
Matemática. Na segunda foi analisado o currículo lattes dos pesquisadores do IEMCI que 
orientaram teses e dissertações sobre Modelagem Matemática, em seguida, realizamos 
a busca destes trabalhos no Banco de Teses e Dissertação da CAPES, Google 
Acadêmico, biblioteca do IEMCI e biblioteca Central da UFPA. Na terceira, analisou-se 
os trabalhos com objetivo de identificar as perspectivas epistemológicas e o campo de 
pesquisa. A abordagem foi qualitativa, pois buscou identificar as bases epistemológicas 
predominante nas teses e dissertações de Modelagem Matemática produzidas no IEMCI 
- UFPA. 

 
Palavras chave: Modelagem Matemática, Educação Matemática, Bases 
Epistemológicas. 

 

Abstract: In this research, the purpose is to answer the following question: Which 
epistemological perspectives are evidenced in the thesis and dissertations on 
Mathematical Modeling in Mathematics Education, guided by the researchers linked to 
IEMCI - UFPA, from 2005 to 2017? The central focus of the investigation was a research 
carried out in three phases. The first theoretical about the conceptions of Mathematical 
Modeling. In the second, the latin curriculum of IEMCI researchers who guided theses 
and dissertations on Mathematical Modeling was analyzed, then we conducted the search 
of these works in the Bank of Thesis and Dissertation of CAPES, Google Academic, library 
of IEMCI and central library of UFPA. In the third, the papers were analyzed with the 
objective of identifying the epistemological perspectives and the field of research. The 
approach was qualitative, as it sought to identify the predominant epistemological bases 
in theses and dissertations of Mathematical Modeling produced at IEMCI - UFPA. 
 

Keywords: Mathematical Modeling, Mathematics Education, Epistemological Bases. 
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INTRODUÇÃO 
 

A Modelagem Matemática na Educação Matemática tem sido foco de 
estudos em âmbito nacional e internacional. No Brasil há produção de trabalhos 
envolvendo Modelagem no Ensino de Matemática desde a década de 1970. Os 
pioneiros a desenvolver a Modelagem Matemática no âmbito educacional no 
Brasil foram Aristides Camargo Barreto, Ubiratan D’Ambrósio e o professor 
Rodney Carlos Bassanezi (BIEMBENGUT, 2003).  

Desde então, vários grupos de pesquisas tem sido criado com o objetivo 
de realizar estudos e pesquisas relacionados à Modelagem Matemática na 
Educação Matemática. Com o propósito de identificar os grupos de estudos 
sobre o tema, realizou-se uma pesquisa no Diretório do Grupo de Pesquisa – 
Plataforma Lattes – CNPq utilizando o termo “Modelagem Matemática” e, foram 
encontrados 46 grupos, sendo que destes, 13 estavam relacionados com a área 
de Educação.  Constatou-se que o único grupo de Modelagem Matemática na 
Educação Matemática presente na Amazônia Legal é o Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Modelagem Matemática (GEMM) do Instituto de Educação 
Matemática e Científica (IEMCI) da Universidade Federal do Pará (UFPA). 

O GEMM – UFPA foi formado em 2006 e teve como idealizador o 
professor Adilson Oliveira do Espírito Santo que ministrava a disciplina de 
Modelagem Matemática e Ensino no Programa de Pós-Graduação em Educação 
em Ciências e Matemáticas desta Instituição. Desde então, os encontros 
realizados semanalmente influenciaram as produções de dissertações e teses 
sobre a temática na Universidade, contribuindo assim, na socialização de 
conhecimentos teóricos e práticos envolvendo a Modelagem Matemática. 

Graças ao único grupo de estudo em Modelagem2 da Amazônia Legal, 
o GEMM, valiosas orientações têm sido realizadas aos estudantes de pós-
graduação, tornando assim possível uma rica produção acadêmica para nossa 
região. É importante, portanto, que se identifique a base epistemológica que 
predomina nas teses e dissertações orientados pelos professores que lideram 
este grupo de pesquisa, pois desta maneira será possível buscar compreensões 
das concepções de Modelagem presentes nestes trabalhos. 

A Modelagem tem sido desenvolvida em âmbito nacional por diversos 
autores, sendo que, existem diferentes concepções adotadas em seus trabalhos 
(BASSANEZI, 2011; BARBOSA, 2001; BIEMBENGUT, 2013; BURAK, 1992; 
KLÜBE e BURAK, 2008).  Tais concepções são fundamentadas em bases 

 
2 Com o objetivo de evitar repetições, todas as vezes que utilizarmos o termo Modelagem será com a intenção 
de designarmos o termo Modelagem Matemática na Educação Matemática que é o nosso foco de estudo. 
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epistemológicas que orientam o desenvolvimento, teórico ou prático, de 
atividades em Modelagem Matemática. 

Neste artigo, compreendem-se as bases epistemológicas como os 
fundamentos dos conhecimentos científicos utilizados pelos autores das teses e 
dissertações em Modelagem Matemática. Para Japiassu (1943, p. 16) a 
epistemologia é interpretada como um “[...] estudo metódico e reflexivo do 
saber, de sua organização, de sua formação, de seu desenvolvimento, de seu 
funcionamento e de seus produtos intelectuais”. Neste sentido, o termo 
epistemologia está relacionado ao conhecimento sistemático produzido e que 
pode sustentar o desenvolvimento de estudos e pesquisas científicas. Assim, a 
expressão “bases epistemológicas” busca enfatizar os conhecimentos científicos 
que sustentaram teoricamente as teses e dissertações sobre a Modelagem 
Matemática produzidas no IEMCI – UFPA. 

Klüber (2009) apontou duas linhas distintas, em termos epistemológicos, 
que fundamentam os trabalhos de Modelagem na Educação Matemática. Uma 
das linhas mantém uma forte relação com a Matemática Aplicada, priorizando a 
formação do modelo matemático e sua efetividade, sem uma maior proximidade 
com teóricos das Ciências Sociais que buscam compreender os processos de 
ensino e de aprendizagem na sala de aula. A outra linha epistemológica procura 
valorizar mais o processo de ensino e aprendizagem do que a formação do 
modelo matemático em si, para isto, recorre a outras áreas do conhecimento 
para compreender o processo educacional que está sendo desenvolvido. 

Desta forma, considerando as concepções adotadas pelos autores e as 
suas bases epistemológicas que as fundamentam, foi realizada uma pesquisa nas 
teses e dissertações sobre Modelagem Matemática orientadas pelos professores 
do GEMM – UFPA. O objetivo desta pesquisa foi identificar as perspectivas 
Epistemológicas evidenciadas nos trabalhos produzidos no período de 2005 a 
2017. As teses e dissertações analisadas neste artigo foram coletadas no Banco 
de Teses e Dissertação da CAPES, no Google Acadêmico, na biblioteca do 
IEMCI e na biblioteca Central da UFPA. 
 

REFERENCIAIS TEÓRICOS 
 

A partir da década de 1970 várias pesquisas começaram a ser realizadas 
em Modelagem Matemática na Educação Matemática, tendo como pioneiros o 
professore Aristides Camargo Barreto da PUC/RJ, o professor Ubiratan 
D’Ambrósio que representou o Brasil na comunidade internacional e o professor 
Rodney Carlos Bassanezi que desenvolveu a Modelagem em suas atividades de 
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sala de aula na graduação, pós-graduação e na formação de professores 
(BIEMBENGUT, 2003). 

Outros pesquisadores em Modelagem Matemática surgiram 
influenciados por estes pioneiros que ainda inspiram novos estudiosos através de 
seus livros e trabalhos publicados. Com o crescimento do número de 
pesquisadores na área, surgiram distintas concepções de Modelagem Matemática 
que passaram a ser defendidas em Congressos, nos livros e em trabalhos 
publicados. A diversidade de concepções enriquece a discussão sobre a 
Modelagem Matemática na Educação e traz preciosas contribuições para o 
desenvolvimento do ensino e aprendizagem da matemática. 

O professor e pesquisador Rodney Carlos Bassanezi trouxe inúmeras 
contribuições para o desenvolvimento de atividades com Modelagem 
Matemática, principalmente para os cursos de graduação, pós-graduação e 
formação de professores. Bassanezi destaca que 

A tônica dos cursos de graduação é desenvolver disciplinas 
matemáticas “aplicáveis”, em especial aquelas básicas que já 
serviram como auxiliares na modelagem de fenômenos de 
alguma realidade como Equações Diferenciais Ordinárias e 
Parciais, Teoria do Controle Ótimo, Programação Linear e não 
Linear, [...]. Nos cursos de Mestrado e Doutorado, além de um 
aprofundamento das disciplinas matemáticas, o objetivo principal 
é desenvolver a criatividade matemática do aluno no sentido de 
torná-lo um modelador matemático quando se dedica ao estudo 
de alguma situação fenomenológica. (BASSANEZI, 2011, p. 35, 
grifos nossos). 

Este excerto é relevante, pois esclarece a concepção de Modelagem 
desenvolvida por este pesquisador. Tais atividades são direcionadas para os 
cursos de graduação, mestrado e doutorado com o objetivo de tornarem os 
alunos modeladores matemáticos. Deixando evidenciado assim, que o foco 
principal do desenvolvimento de atividades de Modelagem Matemática é a 
formação do modelo matemático em si.  

Além destes níveis de ensino em que o professor Bassanezi deixou 
relevantes contribuições, atuou na formação continuada de professores, 
incentivando-os a trabalharem atividades envolvendo a Modelagem Matemática 
com seus alunos. As atividades desenvolvidas envolviam conteúdos de nível 
superior, pois nestas, os alunos teriam maiores ferramentas para interpretar e 
modelar situações-problemas originadas no mundo real. 

Biembengut e Hein (2013, p.12) destacam que “Modelagem 
matemática é o processo que envolve a obtenção de um modelo.” Esta 
afirmação se aproxima da apresentada por Bassanezi em que se prioriza a 
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formação de modelos capazes de representarem as situações reais. Segundo 
Klüber (2009) a prática de modelagem neste sentido segue ritos específicos que 
não podem ser reproduzidos integralmente no ambiente escolar, pois valoriza 
mais o produto final do que o processo do ensino e aprendizagem na sala de 
aula. Klüber (2007, p.102) destaca que “Biembengut e Bassanezi não 
apresentam concepção de ensino ou de aprendizagem explícita” e não há 
citações de teóricos que trate dessas concepções em seus trabalhos. Observou-
se que o desenvolvimento das atividades de Modelagem está fortemente 
relacionado a uma base epistemológica da Matemática Aplicada ou das Ciências 
Naturais. 

Outra concepção de Modelagem adotada em vários trabalhos sobre o 
tema é a conceituada por Barbosa que defende que a 

Modelagem pode ser entendida em termos mais específicos. Do 
nosso ponto de vista, trata-se de uma oportunidade para os 
alunos indagarem situações por meio da matemática sem 
procedimentos fixados previamente e com possibilidades 
diversas de encaminhamento. Os conceitos e idéias matemáticas 
exploradas dependem do encaminhamento que só se sabe à 
medida que os alunos desenvolvem a atividade. (...) Modelagem 
é um ambiente de aprendizagem no qual os alunos são 
convidados a indagar e/ou investigar, por meio da matemática, 
situações oriundas de outras áreas da realidade. (BARBOSA, 
2001, p.6, grifo nosso). 

Para Barbosa (2001) a Modelagem é um ambiente capaz de envolver 
os alunos na investigação e na busca de soluções de situações-problemas 
originados em outras áreas do conhecimento. Neste ambiente, não há exigência 
de se fixar previamente o conteúdo matemático que será utilizado, ou seja, os 
conceitos matemáticos serão utilizados de acordo com o desenvolvimento das 
atividades. Neste sentido, Klüber e Burak (2008) concluíram que nesta 
concepção não há exigência da formação de um modelo matemático, 
principalmente para os alunos do ensino básico, pois nem sempre possuem 
conhecimentos suficientes para a realização de atividades envolvendo 
Modelagem Matemática. 

Outra concepção de Modelagem, segundo Klüber (2009), é a 
apresentada por Burak (1992) que considera o desenvolvimento de atividades 
de Modelagem Matemática como uma metodologia ou estratégia de ensino cujo 
foco está no processo de ensino e aprendizagem. Neste caso, o objetivo 
principal não está na formação do modelo matemático, mas na construção do 
conhecimento matemático por parte dos alunos. O professor Dionísio Burak 
afirma que 
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A Modelagem Matemática constitui-se em um conjunto de 
procedimentos cujo objetivo é construir um paralelo para tentar 
explicar, matematicamente, os fenômenos presentes no 
cotidiano do ser humano, ajudando-o a fazer predições e a tomar 
decisões. (BURAK, 1992, p. 62). 

Sendo que, além destas características, o professor Burak enriqueceu 
seus trabalhos sobre Modelagem Matemática com teóricos da área educacional. 
Desta forma, observou-se que ocorreu uma mudança epistemológica na 
concepção deste pesquisador, pois seus trabalhas se direcionam para um ensino 
contextualizado, fruto de influências recebidas das Ciências Sociais (KLÜBER; 
BURAK, 2008). Este entendimento colabora com o desenvolvimento das 
atividades em sala de aula, na medida em que traz contribuições de estudiosos 
das Ciências Sociais para o processo de ensino e aprendizagem, principalmente 
na Educação Básica, em que os alunos estão aprendendo os fundamentos da 
matemática.  

Nas pesquisas realizadas por Klüber (KLÜBER, 2007; KLÜBER E 
BURAK, 2008; KLÜBER, 2009) ficam evidenciados trabalhos de Modelagem 
Matemática que se fundamentam em uma epistemologia da Matemática Aplicada 
e das Ciências Naturais, onde a formação do Modelo Matemático é o principal 
objetivo. Em outros trabalhos, estão presentes concepções cognitivas do 
conhecimento com forte influência de uma epistemologia das Ciências Sociais, 
neste caso, o foco principal passa a ser a construção do conhecimento 
matemático durante as atividades de Modelagem Matemática.  
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O Grupo de Estudos e Pesquisas em Modelagem Matemática (GEMM) 
da UFPA criado em 2006 possui professores orientadores nesta linha de 
pesquisa. Este é o único grupo de Modelagem Matemática na Educação 
Matemática presente na Amazônia Legal e, por isto, buscou-se analisar as 
perspectivas epistemológicas presentes nas teses e dissertações orientadas pelos 
pesquisadores deste grupo.  

Este artigo é proveniente de um levantamento bibliográfico, pois se 
realizou “a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores” 
(SEVERINO, 2007, p. 122), especificamente nas teses e dissertações sobre 
Modelagem Matemática orientadas pelos pesquisadores ligados ao IEMCI – 
UFPA, no período de 2005 a 2017. Neste caso, a pesquisa bibliográfica possibilita 
o estudo da produção acadêmica de pessoas que o pesquisador não teve contato 
direto para observar, filmar ou entrevistar, por exemplo. A natureza da pesquisa 
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foi qualitativa, pois nesta abordagem, segundo Borba e Araújo (2010), propõe-
se a investigar e fornecer informações (identificação das bases epistemológicas) 
sobre determinado fenômeno (produção de teses e dissertações sobre 
Modelagem Matemática) em contextos particulares (produzidas no IEMCI – 
UFPA). 

A pesquisa foi realizada em três fases. A primeira teórica sobre as 
concepções de Modelagem Matemática evidenciado por pesquisas realizadas 
por Klüber (KLÜBER, 2007; KLÜBER E BURAK, 2008; KLÜBER, 2009) e seus 
fundamentos epistemológicos. Este pesquisador realizou pesquisas teóricas 
sobre a epistemologia presente em trabalhos dos pioneiros em Modelagem 
Matemática no Brasil, como Bassanezi (2011), Biembengut e Hein (2013), 
Barbosa (2001) e Burak (1992). 

Na segunda foi analisado o currículo lattes dos pesquisadores do IEMCI 
que orientaram teses e dissertações sobre Modelagem Matemática, em seguida, 
realizou-se a busca destes trabalhos no Banco de Teses e Dissertação da CAPES, 
Google Acadêmico, biblioteca do IEMCI e biblioteca Central da UFPA. Foram 
encontrados 13 dissertações e 4 teses orientadas pelo professor Adilson Oliveira 
do Espírito Santo e uma dissertação orientada pela professora Elizabeth Gomes 
Souza, os únicos professores do grupo de pesquisa que orientaram trabalhos 
envolvendo a Modelagem Matemática. Com a intenção de investigar as bases 
epistemológicas das pesquisas de Modelagem Matemática na Educação 
Matemática, foram selecionadas 12 dissertações e 3 teses para análise, pois três 
trabalhos não tinham seu foco na Educação Matemática. 

Na terceira fase, analisou-se as dissertações e teses selecionadas com 
objetivo identificar a concepção de Modelagem Matemática que predominavam 
nos trabalhos, o nível de escolaridade em que a pesquisa foi desenvolvida ou se 
foi apenas teórica e, principalmente, a base epistemológica que sustentou o 
desenvolvimento da pesquisa. Para a realização desta atividade elaborou-se uma 
ficha de catalogação da pesquisa para que se realizasse o fichamento das teses e 
dissertações como no exemplo a seguir: 

Tabela 1 – Ficha Catalográfica 

FICHA DE CATAGOLAÇÃO DE PESQUISA NAS TESES E DISSERTAÇÕES 

TÍTULO  

ANO  

AUTOR (A)  
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TEMA CENTRAL DA PESQUISA  

CONCEPÇÃO DE MODELAGEM 
MATEMÁTICA (MM) 

 

BASES EPISTEMOLÓGICAS  

NATUREZA DO TRABALHO (TEÓRICA OU 
EXPERIMENTAL, CASO SEJA A ÚLTIMA 
INDICAR O NÍVEL DE ESCOLARIDADE) 

(  ) ENSINO FUNDAMENTAL 

(  ) ENSINO MÉDIO 

(  ) ENSINO SUPERIOR 

(  ) PÓS-GRADUANDOS 

(  ) FORMAÇÃO CONTINUADA 

(  ) TEÓRICA 

DESTACAR TRECHOS QUE CONFIRMEM 
AS INFORMAÇÕES INDICADAS ACIMA. 

 

Fonte: Autor 

Desta forma, ao seguir estas fases permitiu a organização e a 
compreensão das informações presentes nas dissertações e teses sobre 
Modelagem Matemática produzidas no IEMCI – UFPA. Para Biembengut e 
Dorow (p. 56, 2008) “só é possível compreender um fato dentro do contexto 
de uma idéia”, por isto, buscou-se perceber os fatos e os dados apresentados 
nos trabalhos para que fosse possível interpretar as ideias que seus autores 
desejavam transmitir, principalmente em relação às suas bases epistemológicas.
  

Para que as 12 dissertações e as 3 teses fossem citadas de modo 
organizado, inseriu-se uma letra e dois números para melhor identificar os 
trabalhos quando citados. A bibliografia destes trabalhos foi colocada após as 
referencias deste artigo. Por exemplo, D07, refere-se à dissertação que está na 
sétima posição na relação na bibliografia. O mesmo entendimento para T02 que 
corresponde a Tese que está na segunda posição na bibliografia. Os trabalhos 
foram colocados em ordem alfabética por sobrenome do autor e depois 
receberam a numeração citada anteriormente. No momento em que for citado 
algum trecho das dissertações ou das teses será colocado na identificação estes 
símbolos, por exemplo, (T03, p.78), estará indicando que a citação está na 
página 78 da tese de número três. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Nesta etapa, passou-se a construir as interpretações necessárias dos 

resultados encontrados na análise das dissertações e teses sobre Modelagem 
Matemática na Educação Matemática produzidas pelos alunos orientandos do 
professor Adilson de Oliveira do Espírito Santo e da professora Elizabeth Gomes 
Souza da Universidade Federal do Pará. Após a leitura das teses e dissertações 
foi possível constatar que a maior parte dos trabalhos teve aplicações em sala de 
aula envolvendo alunos ou professores em formação continuada. Apenas uma 
pequena parcela não recorreu a atividades em sala de aula para realizarem suas 
pesquisas. O gráfico a seguir apresenta o nível de escolaridade em que os 
trabalhos foram aplicados. 

Gráfico 1: Nível de escolaridade da aplicação do trabalho de pesquisa. 

 
Fonte: Autor 

Observa-se que a concentração das pesquisas está relacionada ao 
Ensino Básico com sete trabalhos de pesquisa, sendo quatro no Nível 
Fundamental e três no Ensino Médio. Os trabalhos que pesquisaram no Ensino 
Básico foram as dissertações [D02], [D04], [D07], [D08], [D10], [D11] e [D12]. 
Um dos desafios para se trabalhar o ensino de matemática utilizando a 
Modelagem Matemática no ensino regular é a questão do tempo no 
cumprimento do currículo daquela série específica, e esta situação é apresentada 
pela pesquisadora da [D02] quando argumenta que: 

Quando se propõe trabalhar no Ensino Médio, com qualquer 
que seja a metodologia, tempo e conteúdo programático a 
cumprir são, por via de regra, variáveis intervenientes que 
precisam ser gerenciadas / administrativas. É de interesse dos 
alunos, da comunidade escolar e da própria família que eles 
tenham visto todo o conteúdo programático a tempo hábil de 
participarem dos processos seletivos, sob pena da escola cair no 
descrédito da sociedade em geral. (D02, p.44, grifos da autora 
da dissertação) 

0 1 2 3 4 5

ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO MÉDIO

ENSINO SUPERIOR
PÓS-GRADUAÇÃO

FORMAÇÃO DE PROFESSORES
NÃO HOUVE APLICAÇÃO
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Esta é uma situação que dificulta o desenvolvimento de atividade de 
Modelagem Matemática na Educação Básica, por isto, existe a necessidade de se 
realizar pesquisas no ensino regular na busca de encontrar meios que contribuam 
para que outros professores possam ter sucesso na utilização desta metodologia 
em suas salas de aula. Além desta situação, Barbosa (2001) destaca que não é 
fácil a transição do ensino tradicional para o ensino através da Modelagem, pois 
no ensino tradicional o aluno se comporta passivamente durante o processo 
educacional, enquanto que no outro, há uma exigência mais ativa por parte dos 
discentes durante as aulas. 

As três teses produzidas no IEMCI – UFPA tiveram aplicações em 
ambientes distintos, pois a [T1] desenvolveu suas pesquisas com alunos da 
licenciatura em matemática que voluntariamente se dispuseram a participar das 
atividades de Modelagem Matemática em um Laboratório Experimental de 
Modelagem Matemática na cidade de Castanhal no Pará. A [T2] realizou suas 
pesquisas com professores em formação continuada, enquanto a [T3] 
desenvolveu as atividades de modelagem aliados a tecnologia com doutorandos 
que estavam cursando a disciplina de Modelagem Matemática na UFPA.  

Observa-se que a grande parte dos trabalhos envolveu aplicações com 
alunos ou professores em algum nível de escolaridade, revelando assim, a 
preocupação dos pesquisadores em analisar, na prática, a efetividade de seus 
estudos sobre Modelagem Matemática. As outras três dissertações que não 
envolveram sala de aula, também trouxeram contribuições para os estudos da 
área. A dissertação [D03] associou a Modelagem Matemática com a 
Etnomatemática, na qual se valorizou os conhecimentos dos mestres-artesãos 
da construção naval da cidade de Abaetetuba/PA. A dissertação [D06] buscou 
analisar a maneira abordada pelos autores de livros sobre Modelagem 
Matemática na escolha de temas para o desenvolvimento de atividades de 
Modelagem no âmbito da sala de aula. A dissertação [D09] optou por analisar os 
Relatos de Experiência publicados na VIII Conferência Nacional sobre 
Modelagem na Educação Matemática – VIII CNMEM, realizada em 2013, 
objetivando apontar as ações avaliativas de ensino e aprendizagem geradas pela 
Modelagem Matemática e, ressaltar tais informações como argumentos 
favoráveis a utilização da Modelagem em contextos educacionais. Todas as 
produções com excelentes pesquisas e que trouxeram relevantes contribuições 
ao meio acadêmico e social. 

Para uma melhor compreensão, da concepção de Modelagem 
Matemática que predominou nos trabalhos acadêmicos, foi construída uma 
tabela com as indicações dos termos e teóricos em que as dissertações e teses 
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se fundamentaram. Observou-se que em todos os trabalhos estudados existe 
um capítulo abordando as concepções de Modelagem Matemática evidenciados 
na literatura brasileira, mas em seguida, os autores explicitam a concepção que 
fundamenta o desenvolvimento de suas pesquisas. Para melhor compreender as 
concepções que foram identificadas em cada trabalho foi construída a tabela a 
seguir: 

 

Tabela 02 - Referenciais teóricos nas teses e dissertações 

Tese/ 
Dissertação 

Termos relacionados à Modelagem 
Matemática 

Teórico utilizado como referência 
principal na pesquisa 

[D01] 
Estratégia de Aprendizagem. 
Alternativa Metodológica. BASSANEZI 

[D02] 
Ambiente de Ensino e 
aprendizagem BARBOSA 

[D03] Educar matematicamente 
MEYER, CALDEIRA E 
MALHEIROS. 

[D04] 
Ambiente de Ensino e 
aprendizagem 

BARBOSA 

[D05] 
Estratégia de Aprendizagem. 
Alternativa Metodológica. 

BASSANEZI 

[D06] 

Estratégia de Aprendizagem. 
Alternativa Metodológica. Educar 
matematicamente. Alternativa 
Pedagógica. 

Não há referencial principal, já que 
foi uma análise das formas de 
escolhas de temas na mm nos livros 
de (BARBOSA, 2011); (MEYER; 
CALDEIRA;  MALHEIROS, 2011) E 
(ALMEIDA; SILVA; VERTURAN, 
2012)  

[D07] Ambiente de aprendizagem BARBOSA 

[D08] Ambiente de aprendizagem BARBOSA 

[D09] 
Ambiente de Ensino e 
aprendizagem 

BARBOSA, apesar de fazer uma 
análise dos Relatos de Experiência 
publicados na VIII CNMEM, o autor 
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considera a Modelagem com 
Ambiente de Aprendizagem. 

[D10] 
Gerador de um ambiente de 
ensino-aprendizagem 

BARBOSA, Concepção do GEMM-
IEMCI-UFPA (Gerador de um 
ambiente de ensino-aprendizagem). 

[D11] 
Modelagem Matemática Crítica. 
Ensino investigativo. 

BURGERMEISTER. No Brasil um 
representante que desta 
modelagem é BARBOSA 

[D12] 
Estratégia de Ensino e 
Aprendizagem 

BIEMBEGUT E HEIN 

[T01] Ambiente de ensino-aprendizagem BARBOSA 

[T02] Estratégia de ensino BARBOSA 

[T03] Alternativa pedagógica ALMEIDA, SILVA E VERTUAN 

Fonte: Informações colhidas das teses e dissertações 

Na dissertação [D01] o autor faz uma apresentação das concepções 
sobre Modelagem Matemática presentes na literatura brasileira, declara que a 
concepção acolhida no seu trabalho é a desenvolvida por Rodney Carlos 
Bassanezi e, em seguida enuncia sua ideia de Modelagem Matemática como 
sendo: 

[...] uma estratégia de ensino e aprendizagem que pode 
possibilitar ao aluno um melhor aprendizado dos conteúdos 
matemáticos através da construção de um modelo que descreva 
o problema identificado no tema estudado, de modo que o 
professor seja um mediador deste conhecimento, criando em 
uma sala de aula um ambiente de interação e significado. (D01, 
p. 7-8) 

Em todos os 15 trabalhos analisados foram realizados um estudo das 
concepções presentes na literatura brasileira sobre Modelagem Matemática 
pelos seus autores e, em seguida, estes pesquisadores enunciam a concepção 
acolhida em seus trabalhos. Em nove das produções científicas são apresentadas 
o entendimento da Modelagem Matemática como um “ambiente de 
aprendizagem” defendido por Barbosa (2001). Sendo que, mesmo com outros 
trabalhos apresentando a Modelagem Matemática como “estratégia de 
aprendizagem” ou “alternativa metodológica” de Bassanezi (2011), foi possível 
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constatar influências do “ambiente de aprendizagem” de Barbosa (2001) nestas 
produções. 

Muitos autores, após a análise das concepções sobre o tema, 
procuravam enunciar uma definição para a Modelagem Matemática e, dentro de 
seu entendimento foi possível extrair a concepção que mais influenciou no 
desenvolvimento de sua pesquisa. Observa-se que para [D02] a Modelagem 
Matemática é entendida como: 

[...] um ambiente de ensino e de aprendizagem no qual o 
professor, através de problematizações de situações com 
referência na realidade, oportuniza ao aluno a construção de 
modelos matemáticos, sobre as quais ele faça inferências e/ou 
projeções, cabendo ao professor o acompanhamento das 
atividades, no sentido de conduzir o aluno na/para a construção 
do conhecimento matemático previsto no planejamento da 
escola. (D02, p. 51) 

Neste caso, o termo “ambiente de ensino e aprendizagem” enfatiza as 
ideias apresentadas por Barbosa (2001), mas isto não pode ser entendido que 
no trabalho há apenas as ideias deste teórico, e sim que houve uma 
predominância desta concepção. Desta forma, evidenciou-se que ocorreram 
influências de outros autores como Bassanezi, Burak, Biembengut e Hein, 
Almeida, Silva e Vertuan, entre outros.  Todos eles concordam entre si que a 
modelagem envolve a resolução de situações-problemas que tenham origem 
em situações-problemas envolvendo a realidade. 

Constatou-se também que a maioria dos trabalhos foram orientados 
pelo professor Adilson Oliveira do Espírito Santo e apenas um deles foi orientado 
pela professora Elizabeth Gomes Souza. Sendo que, os dois professores 
participam do GEMM-IEMCI-UFPA e, consequentemente, todos os autores 
destes trabalhos participaram ativamente dos encontros realizados neste grupo 
e, declararam que receberam valiosas contribuições durante a escrita e pesquisa 
de suas produções dos membros do GEMM. A [D10] apresenta a concepção 
de Modelagem Matemática adotada pelo GEMM-IEMCI-UFPA e que, é a 
mesma acolhida na produção de seu trabalho acadêmico. Desta forma, declara 
que entende Modelagem Matemática no ensino como 

O processo gerador de um ambiente de ensino-aprendizagem 
da Matemática que pode ou não obter modelos, permitindo ao 
sujeito, compreender a importância do conhecimento 
matemático, a partir de uma construção crítica, reflexiva, coletiva, 
colaborativa e interdisciplinar, com possibilidade de inferir não só 
ao fenômeno em estudo, mas também nas relações de mundo 
presentes. (D10, p. 33-34, grifos nossos) 
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Em Barbosa (2001) a modelagem é apresentada com “ambiente de 
aprendizagem”, sendo que a concepção acolhida pelo GEMM-IEMCI-UFPA 
possui um entendimento diferenciado, pois defende que a Modelagem 
Matemática é capaz de gerar o ambiente de aprendizagem. Neste sentido, a 
Modelagem é capaz de gerar o ambiente favorável para a aprendizagem da 
matemática, possibilitando assim, a interação entre o professor, alunos e o 
ambiente.  Desta forma, torna possível a construção do conhecimento 
matemático de forma coletiva e colaborativa a partir de situações-problemas 
extraídos da realidade do aluno. 

Em relação ao número de trabalhos publicados por ano sobre 
Modelagem Matemática na Educação Matemática encontrados no Banco de 
Teses e Dissertação da CAPES, Google Acadêmico, biblioteca do IEMCI e 
biblioteca Central da UFPA produzidos por estudantes da UPFA foi coloca no 
gráfico a seguir: 

 
 

Gráfico 2: Números de trabalhos por ano. 

 
Fonte: Autor 

Observa-se que foram encontradas publicações de teses e dissertações 
sobre o tema desde 2005 e, a partir de então quase todos os anos seguintes 
apresentaram produções na área. Isto revela o envolvimento dos alunos e 
professores no desejo de contribuir com a melhoria do ensino e aprendizagem 
da matemática ao realizarem pesquisas acadêmicas de grande relevância 
educacional. As teses iniciaram a publicação no ano de 2012 com a pesquisadora 
Maria Isaura de Albuquerque Chaves [T02].  
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Desta forma, a Amazônia Legal tem sido presenteada com a produção 
acadêmica em Modelagem Matemática. Em todos os trabalhos há referências 
aos trabalhos de Rodney Carlos Bassanezi, Jonei Cerqueira Barbosa, Maria Salett 
Biembengut e Nelson Hein. Os teóricos foram citados nos trabalhos estudados 
para que os leitores fossem informados das concepções de Modelagem 
Matemática acolhida por eles. Mas, em cada dissertação ou tese produzida, seus 
autores defendiam, mais fortemente, uma das concepções. Neste caso, a 
concepção de Barbosa (2001), em que considera a Modelagem Matemática 
como um “ambiente de aprendizagem”, foi a mais acolhida como concepção 
predominante. É importante ressaltar que os trabalhos não se isolavam em 
apenas uma concepção, mas apresentavam características de Modelagem 
Matemática conceituada pelos outros autores citados. 

Considerando que nos estudos de Klüber e Burak (2008) a concepção 
de Barbosa (2001) não há obrigatoriedade da formação de um modelo 
matemático e que não se limitam apenas a estrutura das fases da Modelagem 
utilizadas na Matemática Aplicada, pode-se então concluir que esta concepção 
incentiva a utilização de uma epistemologia das Ciências Sociais. As dissertações 
e teses produzidas na UFPA neste tema se fundamentam, em sua maioria, na 
concepção de Barbosa (2001) em que valoriza o desenvolvimento de atividades 
envolvendo a Modelagem Matemática em que os alunos são incentivados a 
buscar soluções de situações-problemas originadas em outras áreas do 
conhecimento.  

Por conseguinte, pode-se afirmar que os trabalhos produzidos pelos 
pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemáticas da 
UFPA possuem características que predominam uma epistemologia das Ciências 
Sociais, pois o foco principal não está na formação do modelo matemático em 
si, mas no ensino e na aprendizagem. Para isto, os pesquisadores recorrem a 
vários teóricos das Ciências Sociais para contribuir no processo educacional que 
se desenvolve no ambiente escolar. 
 
CONSIDERAÇÕES 
 

Este artigo teve como propósito principal responder a seguinte 
pergunta: Que Perspectivas Epistemológicas são evidenciadas nas teses e 
dissertações sobre Modelagem Matemática na Educação Matemática, orientadas 
pelos pesquisadores ligados ao IEMCI – UFPA, de 2005 a 2017? Pode-se 
perceber que há uma predominância a se adotar, nas dissertações e teses do 
IEMCI – UFPA, a concepção defendida por Barbosa (2001) em que considera a 
Modelagem Matemática como “ambiente de aprendizagem”. O GEMM – IEMCI 
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– UFPA ampliou este conceito acolhendo para si e seus integrantes a ideia da 
Modelagem Matemática como “gerador de um ambiente de aprendizagem”.  

Observou-se que nos trabalhos produzidos nesta linha de pesquisa na 
UFPA o foco principal não está na produção do modelo matemático em si, mas 
no processo educacional e por isto, utiliza-se de estudiosos de diversas áreas do 
conhecimento. Desta forma, chegou-se a conclusão que a base epistemológica 
utilizada nestes trabalhos se sustenta nas Ciências Sociais e não em uma 
epistemologia da Matemática Aplicada. Esta constatação demonstra que os 
estudiosos e pesquisadores do IEMCI – UFPA estão fortalecendo a contribuição 
acadêmica no processo educacional, distanciando-se assim, dos processos 
rígidos da Modelagem Matemática oriundos da Matemática Aplicada. 

Além destes esclarecimentos epistemológicos, percebeu-se que a maior 
parte dos trabalhos foi orientada pelo professor Adilson Oliveira do Espírito Santo 
e que se predominaram os trabalhos direcionados à aplicação em sala de aula 
para a realização das pesquisas. Mas, as teses e dissertações direcionadas ao 
desenvolvimento teórico apresentam relevantes contribuições acadêmicas.  

Portanto, ressalta-se a importância do GEMM – IEMCI – UFPA em 
contribuir na produção de trabalhos acadêmicos na Modelagem Matemática na 
Educação Matemática na Amazônia Legal. Tais produções estão disponíveis na 
internet, no site da UFPA e na biblioteca da Instituição, para que os interessados 
em enriquecer seus conhecimentos nesta temática possam conhecer, para em 
seguida, desenvolverem atividades que colaborem em suas práticas no processo 
ensino e aprendizagem no âmbito escolar.  
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RESUMO: A partir da diversidade de trabalhos que utilizam as narrativas em pesquisa 
sobre formação docente, o presente estudo, identificou e mapeou as produções 
científicas na área de Educação em Ciências e Matemática (dissertações e teses) durante 
o período de 2006 a 2016, procurando caracterizar e analisar a epistemologia presente 
nas mesmas. As narrativas se consolidam como recursos investigativos e formativos 
importantes na trajetória de formação docente. A quantidade reduzida de trabalhos 
encontrados no mapeamento dá margem a futuras pesquisas a serem feitas na área, que 
poderiam explorar um espaço ainda existente para o fortalecimento de trabalhos com o 
enfoque na perspectiva narrativa e, particularmente, na modalidade (auto)biográfica. E 
mais ainda iniciar uma discussão tão necessária sobre a base epistemológica da Pesquisa 
Narrativa, a qual verificamos que a mesma está inserida em uma tradição Hermenêutica 
de Dilthy, Gadamer e Paul Ricoeur e fenomenológica de Hagel, Hedeigger, Berger, 
Luckmann, Schapp, Schütz. Nos propomos de forma introdutória relacionar a 
fundamentação de Paul Ricoeur enquanto epistemologia base da Pesquisa Narrativa e, 
principalmente, mostrar o quanto este filósofo é incorporado pelos teóricos da 
perspectiva em questão. 

 

Palavras-chave: Pesquisa Narrativa. Formação docente. Educação em Ciências e 
Matemática. 

 

ABSTRACT: Based on the diversity of works that use narratives in research on teacher 
training, the present study identified and mapped the scientific productions in the area of 
Science and Mathematics Education (dissertations and theses) during the period from 
2006 to 2016, looking for characterize and analyze the epistemology present in them. 
Narratives are consolidated as important investigative and formative resources in the 
trajectory of teacher training. The reduced amount of works found in this mapping gives 
scope for future research to be done in the area, which will explore a still existing space 
for the strengthening of works with a focus on the narrative perspective and, particularly, 
on the (self) biographical modality. It is also necessary to begin a much-needed discussion 
on the epistemological basis of Narrative Research, which finds that it is embedded in a 
Hermeneutic tradition of Dilthy, Gadamer, and Paul Ricoeur and phenomenology of 
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Hagel, Hedeigger, Berger, Luckmann, Schapp, Schütz. We propose in an introductory 
way to relate the grounds of Paul Ricoeur as the epistemology base of Narrative Research 
and, mainly, to show how much this philosopher is incorporated by the theorists of this 
perspective in question. 

 
Keywords: Narrative Research. Teacher training. Science Education and Mathematics. 
 

 

INTRODUÇÃO 
A formação é uma viagem aberta, uma viagem que não pode 
estar antecipada, e uma viagem interior, uma viagem na qual 

alguém se deixa influenciar a si próprio, se deixa seduzir e 
solicitar por quem vai ao seu encontro, e na qual a questão é 

esse próprio alguém, a constituição desse próprio alguém, e a 
prova e desestabilização e eventual transformação desse 

próprio alguém  
Jorge Larrosa 

Quando pensamos em formação nos perpassam várias imagens de 
diferentes situações e constituições, como Larrosa (2002) nos diz: uma viagem 
na qual alguém se deixa influenciar a si próprio, uma vez que pela experiência nos 
seduzimos por processos de si a partir do outro. Pois, experiência “é aquilo que 
nos passa, ou que nos toca, ou que nos acontece, e ao passar-nos nos forma e 
nos transforma...” (LARROSA, 2002, p.22), envolvendo os sentidos construídos 
a partir de tudo que vivemos, tudo que passamos em encontros e desencontros 
durante a formação. Nesse emaranhado formativo, constituídos por fios e lãs de 
diversas cores, nos entrelaçamos ao tear histórico do tempo e da existência. 
Como possibilidade de refletir sobre este delineamento de pensar a própria 
formação de e/ou com outros, nos debruçamos sobre a ideia de Pesquisas 
Narrativas.  

Ao nos depararmos com esta perspectiva investigativa encontramos 
muitos trabalhos de variadas áreas de conhecimentos. Na busca pelas pesquisas 
no campo da formação docente podemos perceber em leituras aproximativas 
variadas modalidades e termos utilizados em títulos e mais títulos de produções 
acadêmicas. Assim, ao pesquisar e entremear os dedos nas folhas de discursos 
variados encontramos que a Pesquisa Narrativa no Brasil, no campo da 
educação, vem se constituindo por diversos movimentos, desde o início dos 
anos 90, com a utilização da autobiografia enquanto método e com as narrativas 
de formação. Neste sentido, 
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o trabalho desenvolvido pelo grupo de Estudo sobre Docência, 
Memória e gênero – Faculdade de Educação da universidade de 
São Paulo (GEDOMGE/FEUSP), sob a coordenação de Catani, 
Souza, Bueno e Sousa, bem como as investigações realizadas 
durante o biênio 1997/99 através do grupo de Estudo e Pesquisa 
em Educação e imaginário Social – Universidade Federal de Santa 
Maria (GEPIS/UFSM), com pesquisas em rede que intercruzam 
as temáticas sobre história de vida, docência, gênero, 
subjetividade e imaginário na perspectiva de contribuir com a 
formação de professores. Por isso, cada vez mais, ganham corpo 
e expressão estudos sobre formação de professores que 
tematizam os percursos de formação com enfoque na história de 
vida, nas autobiografias e nas narrativas de formação (SOUZA, 
2006a, p.31). 

Com as observações feitas em obras e produções acadêmicas 
verificamos um crescente de pesquisas nesta modalidade, existindo uma 
ocorrência de termos não diferenciados entre os teóricos. Diante a situação nos 
veio o interesse em questionar o porquê de tantas denominações e a inexistência 
de uma clareza teórico-epistemológico? Tal interesse se justifica pela polissemia 
com que o termo é tratado nos escritos acadêmicos. 

Com base nessa polissemia parece pertinente uma investigação de 
natureza específica sobre trabalhos que utilizam as narrativas em pesquisa sobre 
formação docente, sendo necessário uma investigação que mapeie e analise as 
pesquisas que comparecem na área. Nesse contexto, a indagação é a seguinte: 
Quais epistemologias estão presentes nas pesquisas narrativas da área de 
Educação em Ciências e Matemática, no período de 2006 a 2016, que discutem 
formação de professores? 

Como desdobramento da questão-problema, temos os seguintes 
objetivos: o geral apreender quais epistemologias estão presentes nas pesquisas 
Narrativas da área de Educação em Ciências e Matemática, que se apresentam 
no período de 2006 a 2016, discutindo a formação docente. Especificamente 
procuramos: 1) mapear os trabalhos da temática delimitada; 2) identificar as 
concepções epistemológicas dos trabalhos mapeados; 3) analisar as concepções 
epistemológicas identificadas. 

Para este mapeamento foi considerado pesquisas de dissertações e teses 
defendidas no período. Na busca foi utilizado o Banco de dissertações e teses da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Feito 
o levantamento as produções acadêmicas foram filtradas e analisadas a partir da 
perspectiva da análise de conteúdo pautado em Bardin (2009). A leitura foi 
baseada a resolver (in)diretamente algumas perguntas orientadoras, tais como: 
quais teóricos são referenciados e com que constância; conceitos deles são 
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citadas nos trabalhos; são citações para compreender as concepções de forma 
clara e completa de cada autor ou só fragmentos dos textos destes? 

Segundo análises de Silva et.al (2013), no período de 2003 a 2013, as 
produções publicadas no evento representativo da área de Ensino de Ciências, 
(Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – ENPEC), foram 
encontrados oito trabalhos. Os autores ressaltaram que a pesquisa com uso de 
narrativas foi localizada a partir de 2009, anteriormente não constataram a 
presença de nenhum trabalho sobre esse tema nesse evento. Dos oito trabalhos 
os autores evidenciaram o uso da narrativa como:  

- mapeamento discursivo produzido por determinado grupo;  
- narrativa histórica. A narrativa é utilizada na constituição de 
determinado conteúdo de Física;   
- processo de reflexão e discussão.  Nesse caso existe(m) 
autor(es) que denomina(m) a pesquisa como sendo uma 
investigação narrativa, em que professores foram convidados a 
fazer narrativas sobre o ensino. Ao mesmo tempo, outros 
autores utilizam a expressão pesquisa narrativa;  
- instrumento para a constituição de dados;  
- recurso organizador da experiência. O autor analisa narrativas 
elaboradas pelos alunos após uma atividade e a partir daí organiza 
sequências de ensino (p.07). 

Este trabalho nos faz entender a lacuna de produções na modalidade 
narrativa, as quais corroboram com uma ideia de narratividade em processo de 
pesquisa como elemento de geração de dados para reflexão e formação. Outra 
pesquisa direcionada por Gonçalves e Nardi (2013) também verificaram 
ocorrências de pesquisas narrativas em teses e dissertações de programas de 
pós-graduação no Brasil, no período de 2000 a 2010, na área de Ensino de 
Ciências e Matemática. O processo foi realizado a partir de consultas pelo 
cadastro discente no site da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível 
Superior, e encontraram 162 produções. 

Das 162 (cento e sessenta e duas) produções acadêmicas 
identificadas, 31 (trinta e uma) são da área de ensino de Ciências 
e Matemática. Os dados encontrados sinalizam para a existência 
de grupos de estudos e pesquisas em formação no país que se 
dedicam à pesquisa narrativa no Ensino de Ciências e 
Matemática, na linha de formação de professores (p.1). 

Esta realidade tratada na pesquisa de Gonçalves e Nardi (2013) nos faz 
pensar na crescente existência de grupos e produções acadêmicas nessa 
modalidade de investigação narrativa, a qual possibilita uma discussão maior 
sobre a base teórica epistemológica da construção e legitimação de uma área em 
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expansão sobre conhecer e formar a partir da experiência na inter-relação do si 
com o outro. 

Carvalho, Medeiros e Maknamara (2016) concentraram seus esforços 
em buscar nas dissertações e teses disponíveis no catálogo intitulado “35 Anos 
da Produção Acadêmica Brasileira em Ensino de Biologia no Brasil” produzido 
por Teixeira (2012). Nos 474 trabalhos catalogados, visualizaram que somente 
três estavam centradas em pesquisas narrativas. E verificaram que às demais 
produções encontradas no levantamento realizado que em boa parte destas, “a 
palavra “narrativa” poderia ser substituída, sem perda semântica, por outros 
sinônimos” (p.06). Os autores confirmaram a não existência de tese com a 
modalidade (auto)biográfica no período de 1972 a 2006. 

Neste mesmo caminho, Trevisan e Palma (2016) pesquisaram no banco 
de teses da CAPES, no período de 2011 e 2012, sobre a ocorrência de pesquisas 
com a abordagem narrativa na Amazônia legal na área de Ensino de Ciências e 
Matemática. Como resultado dessa busca, obtiveram 73 trabalhos, sendo 57 
dissertações de mestrado, o que representa a maioria, e 16 teses de doutorado. 
Em instituições pertencentes à região da Amazônia Legal, encontraram apenas 
11 trabalhos, todos em nível de mestrado, sendo cinco da área de Ensino de 
Ciências e Matemática, um de Letras e cinco de Educação. Dentre os da área de 
educação, identificaram apenas um trabalho que abordou questões referentes 
ao Ensino de Matemática.  

Esses dados nos mostram mais uma vez a lacuna que existe em 
produções de processo de investigação de doutoramento na modalidade da 
pesquisa narrativa, especificamente, na região da Amazônia; segundo o trabalho 
de Trevisan e Palma (2016). Remetendo-nos a questionar e aprofundar as 
leituras epistemológicas e metodológicas para ter apropriação teórica em busca 
de legitimação da perspectiva da pesquisa narrativa em investigações na formação 
de professores na área de Educação em Ciências e matemática. 

Desta forma, procurou-se discutir no presente texto as epistemologias 
das produções científicas sobre “Pesquisa Narrativa que discute Formação 
continuada docente na área de educação em ciências e matemática”, sendo 
organizado em dois momentos: 1. Entre os contornos epistemológicos das 
pesquisas narrativas sobre formação docente e seus fundamentos teórico -
metodológicos; 2. Epistemologia(s) da pesquisa narrativa sobre formação docente 
na área de Educação em Ciências e Matemática.  
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ENTRE OS CONTORNOS EPISTEMOLÓGICOS DAS PESQUISAS 
NARRATIVAS SOBRE FORMAÇÃO DOCENTE E SEUS FUNDAMENTOS 
TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 
O uso da narrativa no Brasil, configurando as primeiras investigações, 

ocorreram no final da década de 90 (SOUZA, 2006). De acordo com Cunha 
(2009), as pesquisas narrativas surgem como uma nova metodologia tanto para 
as Ciências Humanas, quanto para as Sociais e nos últimos anos pesquisadores, 
tanto no cenário nacional (SOUZA, ABRAHÃO, 2006; NACARATO, 2008) 
quanto no internacional (CONNELLY, CLANDININ, 1995, 2000) têm se 
apropriado de narrativas de múltiplas possibilidades (GALVÃO, 2005).  

No âmbito da pesquisa narrativa (BRITO, 2007; BUENO, 2002; 
BUENO et al, 2006; CHENÉ, 1988; FERRAROTTI, 1988; GALVÃO, 2005; 
JOSSO, 2007; 2004; PINEAU, 2006; REIS, 2008; SOUZA, 2006a, 2006b entre 
outros) é seguido uma orientação teórico-metodológica sob a qual vem se 
desenvolvendo um método de investigação bastante fértil no campo da 
educação. Nesse contexto, as histórias de vida, biografias, autobiografias e 
narrativas individuais e coletivas vêm sendo utilizadas na pesquisa em educação 
enquanto processo de produção de conhecimento relativo à escola e ao ensino, 
à formação, ao trabalho docente e demais aspectos relacionados ao fenômeno 
educacional. Trata-se de uma tendência contemporânea, mas que, ao longo dos 
últimos trinta anos, desenvolveu uma teorização e um estatuto epistemológico 
próprio, configurando-se como um método científico autônomo e reconhecido 
no meio acadêmico. 

Marquesin e Nacarato (2011, p. 55) têm evidenciado que, “cada vez 
mais, as narrativas têm se tornado ferramentas centrais aos processos de 
formação”. A narrativa tem sido utilizada como perspectiva investigativa sobre a 
formação do professor, pois permite que o docente seja concomitantemente 
colaborador e fenômeno da pesquisa indicando, assim, duplo potencial: o de 
investigação e o de formação (CUNHA, 2009).  

A narrativa pode ser tanto fenômeno, quanto método (CONNELLY; 
CLANDININ, 2000). Isto é, pode referir-se como estratégia na investigação 
educacional, evidenciando o fenômeno narrado, e também enquanto método 
na compreensão das experiências/vivências narradas, possibilitando ao 
pesquisador enlaçar o cerne da experiência humana e, por conseguinte, da 
aprendizagem e transformação humana. Galvão (2005) anuncia que, a 
terminologia pesquisa narrativa tem abrangido desde a “análise de biografias e de 
autobiografias, histórias de vida, narrativas pessoais, entrevistas narrativas, etno-
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biografias, etnografias e memórias populares, até acontecimentos singulares, 
integrados num determinado contexto” (p.329). Em relação às configurações e 
usos do termo narrativa é válido o destaque que estes têm sido utilizado de 
forma veemente na busca de compreender os sentidos conferidos às vivências.  

O número expressivo de pesquisas na área de formação docente e a 
crescente em pesquisas narrativas justifica o levantamento bibliográfico realizado, 
a análise e organização deste em eixos de pesquisas, de modo que facilite o 
entendimento dos caminhos e discussões já percorridos na área. Para a 
construção do mapeamento fizemos levantamento3 no Banco de Teses da 
CAPES no período de 2006 a 2016. E utilizamos as seguintes palavras-chave 
para busca das teses e dissertações que fizessem referência ao tema: “Formação 
de professores” AND “Pesquisa narrativa”. As palavras-chave representaram 
fidelidade ao tema ao qual desejamos empreender nossa investigação.  

Na consulta apareceram noventa e um (91) trabalhos, entre teses e 
dissertações, sendo das áreas de ciências da saúde (3); ciências humanas (61); 
linguística, letras e artes (13); e, multidisciplinar (10). Refinamos os trabalhos no 
período de 10 anos (2006-2016) e ficaram no total de oitenta e sete (87) 
trabalhos, sendo das áreas de artes (2); educação (57); educação física (3); ensino 
(7); ensino de ciências e matemática (5); história (1); letras (4); linguística (7); 
sociais e humanidades (1). 

Devido ao tempo, optamos por direcionar a pesquisa às palavras-chave, 
título e resumo dos artigos, dissertações e das teses presentes nas plataformas 
de buscas na área de Educação, Ensino e Ensino de Ciências e Matemática.  Na 
varredura foram encontrados cinco (05) dissertações e seis (06) teses que 
discutem formação de professores em pesquisa narrativa na área de Educação 
em Ciências e Matemática. Os trabalhos foram codificados e mapeados por ano, 
instituição e área da modalidade de ensino, conforme apresenta o quadro 1. 

Quadro 1 – Trabalhos mapeados sobre formação docente em pesquisa narrativa (2006-2016) 

Codificação Ano Instituição Área de atuação 

D1 2015 
Instituto Federal do Amazonas 
– IFAM 

Professores do Ensino 
Tecnológico 

D2 2011 
Universidade do Estado do 
Amazonas – UEA 

Formação Inicial de professores 
de Química 

 
3 O levantamento das produções foi realizado em junho de 2017. 
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D3 2012 
Universidade Federal do Pará - 
UFPA 

Ensino Fundamental  

D4 2009 UFPA 
Formação Inicial de professores 
de Matemática 

D5 2010 UFPA 
Formação continuada docente 
de biologia 

T1 2016 
Rede Amazônica de Educação 
em Ciências e Matemática - 
REAMEC 

Formação Inicial de Professores 
em Química 

T2 2016 REAMEC 
Formação inicial e continuada 
de professores dos anos iniciais 
de comunidades quilombolas 

T3 2016 REAMEC 
Formação inicial de professores 
em matemática 

T4 2016 
Universidade Federal do Rio 
Grande – FURG 

Licenciatura inicial de 
professores em química 

T5 2016 REAMEC 
Professores do Ensino 
Fundamental 

T6 2015 UFPA 
Professores do Ensino Superior 
na área de Educação em 
Ciências e Matemática 

Fonte: OLIVEIRA, C.B. de, 2017. 

No quadro 1 podemos notar a predominância de trabalhos na área de 
Educação em Ciências e Matemática, principalmente, a ocorrência de crescente 
número de teses em relação às dissertações. Dados estes que diferem de outros 
levantamentos realizados apresentados na introdução do trabalho. Isso 
demonstra a legitimação da pesquisa narrativa em investigações na/da/sobre a 
formação docente.  

Percebemos que a área de ensino de química e matemática possuem 
uma predominância nas discussões dos trabalhos, particularmente, na formação 
inicial de professores, ficando reduzida a quantidade das pesquisas realizadas na 
e/ou com a Educação Básica, a formação continuada de professores e a formação 
tecnológica. Vale ressaltar que, o único trabalho a tratar de uma autobiografia é 
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de uma professora de biologia, dissertação defendida em 2015, na qual explora 
nuances da formação continuada de professores, destacando reflexões da 
própria trajetória da pesquisadora-professora. Isso nos possibilita pensar no ato 
de recordar, lembrar e o quanto de subjetividade é inerente a este ato. Pois, 
entendemos que 

subjetividade evoca que, para lembrar, é preciso não só vivenciar 
como tornar conteúdos significativos. Recordar também 
contempla o experimentar do sujeito, onde novas dobras de 
subjetividade triscam o estofo do que antes era instituído na 
tradição contemporânea. Paralelo a certezas esvaídas, o abismo 
escancarado, a quebra irremissível no fio do tempo e no 
contorno da alma (PELBART, 2000, p. 7). 

Assim, a narrativa compreende um modo singular de lembrar e contar 
a própria história de vida, na interface com o eu, o outro e o mundo, 
caracterizando-se como espaço de reflexão, autoconhecimento e socialização da 
experiência vivida e, dessa forma, “[...] estamos nos formando, reformando e 
transformando em contato com o outro” (CHAVES, 2011, p. 217). Este é um 
alvo de discussão que podemos pontuar como futuras possibilidades de 
ampliação de análise, tendo como base a sustentação teórica e epistemológica 
da pesquisa autobiográfica. 

Diferentemente dos dados encontrados por outras pesquisas, nas quais 
a inexistência de teses era nítida na área de pesquisa narrativa em formação 
docente em Educação em Ciências e Matemática, encontramos em nosso 
levantamento uma dinâmica crescente na produção de teses. Observamos que 
quatro dos seis trabalhos de doutoramento foram produzidas pelo programa de 
Pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática da Rede Amazônica de 
Educação em Ciências e Matemática (REAMEC), no ano de 2016, mostrando 
um avanço no ato de investigar tais questões possibilitando ser alvo de explorar 
o potencial de práticas narrativas como possibilidade teórica e metodológica na 
área do Ensino de Ciências e Educação Matemática.  

Esse crescimento nos trabalhos e a polissemia do uso do termo 
narrativa, nos faz questionar: será que a pesquisa narrativa possui uma 
epistemologia central ou várias em função da polissemia encontrada? 

 
EPISTEMOLOGIA(S) DA PESQUISA NARRATIVA SOBRE FORMAÇÃO 
DOCENTE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 
 

A análise mais detalhada sobre os aspectos teórico-epistemológico 
adotados corresponde aos onze (11) trabalhos que envolvem pesquisa narrativa 
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em formação de professores.  Para analisar os dados, foram tematizados cada 
dissertação “D” e cada tese “T”, acompanhado por uma sequência numérica. 
Após a codificação, passamos para análise das pesquisas com a ideia de 
compreender quais epistemologias delineiam as investigações, os possíveis 
problemas, as contribuições e as lacunas.  

O quadro 2 “Perspectiva teórico-epistemológico das pesquisas 
narrativas na formação de professores” pode ser definida como uma síntese do 
que foi desvelado, enquanto foco teórico-epistemológico. As categorias 
organizadas correspondem às formas das narrativas identificadas nos resumos4.  

Quadro 2 – Perspectiva teórico-epistemológico das pesquisas narrativas na formação de 
professores 

Codificação Categorias Síntese 

D2; T3; T4 
Narrativa como 

prática de 
formação/pesquisa 

Pesquisas na formação inicial de professores que 
utilizam a narrativa como ferramenta no processo 
formativo, como método de ensino. Uma das 
pesquisas realizam rodas narrativas com os 
licenciandos. Os principais teóricos utilizados são: 
Connely & Clandinin (1995), Cunha (1997), Sandín 
Esteban (2010), Ricoeur (1997). 

D1; D3; D4; 
T1; T5; T6 

Narrativa como 
prática de 

pesquisa/formação 

Pesquisas realizadas tanto na formação inicial quanto 
com professores do ensino fundamental, ensino 
tecnológico e ensino superior. Estas utilizam a 
narrativa como estratégia investigativa, como 
instrumento na pesquisa para gerar dados, 
denotando usos de memoriais, entrevistas 
narrativas, documentos (currículo lattes, trabalhos 
acadêmicos). Os principais teóricos utilizados são: 
Connely & Clandinin (1995) e Josso (2010), Silva 
(2010), Nóvoa (1992) entre outros. 

D5 
Investigação 

narrativa: 
(auto)biografias 

Esta pesquisa utilizou como fonte do material 
empírico excertos memorialísticos da trajetória 
pessoal-profissional da própria pesquisadora, pois 
nesta pesquisa a narrativa de si- autobiografia – é 
utilizada como processo metodológico que 
possibilitou dar visibilidade aos discursos que 
reverberam na prática docente.  

 
4 Vale ressaltar que nem todos os resumos encontrados deixam claros a corrente epistemológica da pesquisa, 
assim tivemos que fazer em muitas produções uma leitura de quase todo o trabalho. 
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Na análise da problemática, foi utilizado as 
ferramentas teóricas do pensamento de Michel 
Foucault, dentre elas as noções de verdade e 
poder. 
Como teóricos foram utilizados Larrosa 
(1994,1998), Dominicé (1988), Nóvoa e finger 
(1988), Cantani (2003), Deleuze (2005) e outros. 

T2 
Investigação 

narrativa: etno-
biografias 

A pesquisa explicita e compreende em que termos 
e significados os saberes da etnociência expressos 
em comunidades tradicionais quilombolas se 
conectam aos conteúdos de ciências naturais do 
currículo do Ensino Fundamental I. Este trabalho 
utiliza a narrativa como estratégia investigativa para 
narrar sua história no percurso de doutoramento. 
Os teóricos utilizados são Connely e Clandinin 
(1995). 

Fonte: OLIVEIRA, C.B. de. 2017. 

Dentre as perspectivas elencadas no quadro 2, visualizamos que os 
autores são os mesmos utilizados para fundamentar as pesquisas independentes 
do uso da modalidade narrativa. Vale ressaltar que a citação de Paul Ricoeur em 
um dos trabalhos encontrados é utilizada no corpo do trabalho sem muito 
aprofundamento e nem apropriação de sua epistemologia, deixando vago a 
fundamentação da pesquisa proposta. Notamos que é comum nos trabalhos 
analisados uma lacuna epistemológica da Pesquisa Narrativa, fazendo com que 
buscássemos discussões referente a esta situação. 

Nesse contexto, remetemo-nos a análise delineada por Freitas e Ghedin 
(2015) ao verificarem que há uma diversidade de abordagens no campo de 
estudo da pesquisa narrativa/pesquisa-formação que determina uma polissemia 
em suas terminologias e identificaram as influências de John Dewey e Donald 
Shön como um dos principais escritores sobre experiência, principalmente nas 
obras dos autores Clandinin e Connelly. Como também influências de um grupo 
de pesquisadores europeus -Gregory Bateson da Antropologia, Crozier e 
Friedberg da Sociologia, Carl Rogers e Bernard Honoré da Psicologia, Paulo 
Freire da Educação, e Edgar Morin da Filosofia da Ciência, principalmente nos 
pioneiros da investigação narrativa constituído por Gaston Pineau, Pierre 
Dominicé, Franco Ferrarotti, Cristine Josso, Guy de Villers, Bernadette Coutois 
e Guy Bonvalot, António Nóvoa e Mathias Finger. 

Pineau (1999) diferencia as terminologias a partir do levantamento 
realizado sobre os trabalhos produzidos na área, demonstrando quatro termos: 
a biografia; a autobiografia; os relatos orais e as histórias de vida. Sobre biografia 
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e autobiografia diferenciamos a partir do entendimento de que “biografia, como 
escrito da vida do outro” (PINEAU, 1999, p. 343); Dominicé (1988) define 
como “biografia educativa,” por dar abertura no percurso educativo dos sujeitos; 
Josso (2004) reconhece como “biografia formativa,” pressupondo que a pessoa 
não pode perceber o sentido da (auto)formação se não entender da logicidade 
da aprendizagem durante a vida. No caso da autobiografia, esta já “expressa o 
escrito da própria vida, caracterizando-se como oposta à biografia, porque o 
sujeito desloca-se numa análise entre o papel vivido de ator e autor de suas 
próprias experiências, sem que haja uma mediação externa de outros” (JOSSO, 
2007, p. 343).  

Entre as histórias de vidas, narrativas, (auto)biografias percebemos a 
variedade tratada nas pesquisas desenvolvidas e sem esclarecimento das vias e 
formas da investigação narrativa como um processo de pesquisa ou de formação. 
Pela polissemia encontrada no uso do termo narrativa provoca alguns 
entendimentos errôneos sobre a expressividade do vivido e do narrado, os quais 
desdobram várias críticas em relação ao método da pesquisa narrativa e suas 
modalidades, principalmente a da história de vida.  

Mas, verificamos que independente de sua modalidade há uma 
similaridade na busca de uma construção de sentido, considerando a experiência 
numa narração a partir da temporalidade, e a obtenção deste entendimento 
requer compreensão sobre o conceito de tempo e história. Em virtude destas 
críticas, necessitamos compreender que epistemologia fundamenta a abordagem 
da pesquisa narrativa, tendo como base os conceitos chaves que este tipo de 
investigação enfoca. 

Na busca desta compreensão, acreditamos que as linhas teóricas-
metodológicas apresentadas pelos autores da pesquisa narrativa são alimentadas 
por uma tradição hermenêutica de Dilthey, Gadamer, Ricoeur e fenomenológica 
– Hegel, Heiddeger, Berger, Luckmann, Schapp, Schütz. Pois, a pesquisa 
narrativa estabelece uma reflexão sobre a ação e o pensar humano mediante a 
singularidade e “a integração da experiência que advém na temporalidade e na 
historialidade” (DELORY-MOMBERGER, 2012, p.525). 

Para compreendermos as duas tradições que fundamenta a pesquisa 
Narrativa teríamos que nos aprofundar em cada filósofo citado acima. Como 
recorte para este artigo, dedicaremos a pensar sobre algumas ideias iniciais de 
Paul Ricoeur. Pois, este possibilita a compreensão da narrativa a partir da inter-
relação do seu pensamento epistemológico sobre experiência, tempo e texto, 
construindo um entendimento sobre a historicidade pautada em conceitos 
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filosóficos da tradição hermenêutica e fenomenológica, demarcando o que ele 
nos diz e fundamenta ao pensar a epistemologia da Pesquisa Narrativa.  

Desse modo,  Ricoeur nos faz pensar sobre o ato de narrar, de forma 
a perceber que o narrar não é somente o dizer, é antes aquilo que o dizer 
anuncia, a conhecer, o que é dito, o dito do dizer, e é exatamente isso que nos 
interessa compreender, para melhor nos compreendermos como humanos, 
através dessas indispensáveis interposições do texto, ou seja, do outro, daquilo 
que difere de nós, do qual o texto é só uma metáfora ou um modelo (BARASH, 
2012).  

Ao refletir sobre tempo e narrativa, percebemos que só assim nos 
compreenderemos como homens, pois com a ilusão de, fechados dentro de 
nós/estáticos, perdemos de nos conhecer e compreender na nossa humanidade. 
Pois, em muitas vivências estamos limitados a estar na vida e no tempo como 
objetos mortos, e nós queremos viver a própria vida e o próprio tempo. Por 
isso, somos ex-sistência. E viver a vida e o tempo é viver em/com/no/o mundo, 
isto é, com os outros (FONSECA, 2009). “E é essencialmente através deles, da 
nossa inter-relação ao mundo e aos outros e da inter-relação do mundo e dos 
outros a nós, através desta contínua dialética de vai-e-vem, que nos 
compreenderemos a nós próprios, já que somos seres-no-mundo e seres-com-
outros” (FONSECA, 2009, p.05). 

Isso nos faz compreender a origem epistemológica da pesquisa 
Narrativa quando nos debruçamos na base em que Paul Ricoeur se fundamenta. 
Fonseca (2009, p.03) nos explicita que Ricoeur 

[...] ao longo da sua produção filosófica é possível discriminar uma 
evolução e um desenvolvimento que vão desde os anos de 
juventude, em que são visíveis as influências que sofreu, aliás 
muito em resultado daquela que foi a sua educação e a sua 
formação (Gabriel Marcel e o existencialismo, Emmanuel 
Mounier e o personalismo e Edmundo Husserl e a 
fenomenologia), fase esta que vai até 1950; Num segundo 
momento, a fenomenologia é o seu centro de interesse – até 
1960; Muito em resultado das suas investigações e reflexões 
sobre a fenomenologia passa e centra-se na hermenêutica – até 
1990; Finalmente, da hermenêutica filosófica passa para uma 
filosofia prática, desenvolvendo uma reflexão sobre temas éticos 
e políticos. Esta evolução implica, simultânea e concomitante, um 
alargamento da sua reflexão e do seu objeto, que se vai 
estendendo e passando por temas como os da vontade, do mal 
e da finitude (Philosophie de la volonté: Le volontaire et l’ 
involuntaire (tomo I), Finitude et culpabilité: L’ homme faillible 
(tomo II); Finitude et culpabilité: La symbolique du mal (tomo III), 
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aos temas propriamente já hermenêuticos, da subjetividade, do 
imaginário, da linguagem, do símbolo, da metáfora, e, ainda, da 
ação e da narrativa (De l’ interprétation: Essai sur Freud; Le conflit 
des interprétations; La métafhore vive; La sémantique de l’ action; 
Temps et récit; Du texte à l’ action: Essai d’ interprétation).  

Contudo, vale realçar que na essência do pensamento filosófico e 
hermenêutico de Ricoeur se nota uma apreensão central: a preocupação 
antropológica, pois busca-se 

compreender o homem, quem somos e quem sou, na nossa 
historicidade. Assim, a hermenêutica não é só um trabalho de 
procura e apropriação do sentido dos textos, dos símbolos ou da 
ação, na dimensão temporal de uma narrativa, mas, sobretudo, 
um trabalho de compreensão de nós próprios e do mundo em 
que vivemos. Daí o projeto de uma Hermenêutica Antropológica 
ou de uma Antropologia Hermenêutica (FONSECA,2009, p.03).  

Para Ricoeur toda filosofia é hermenêutica, pois a interpretação é 
envolvida pela intencionalidade de superar as distâncias culturais, na busca de 
afeiçoar o leitor com o texto que se tornou estranho, e incorporar o sentido 
dado na apreensão atual que um homem tem de si mesmo por conta da sua 
inter-relação com o texto (BARROS, 2012). 

A interpretação possibilita o conhecimento indireto da existência que 
somos, pois, o texto é interpretado para se aproximar da existência que o 
próprio texto revela e fixa. Como o próprio Ricoeur (2017, p. 132) indica sobre 
a apropriação do sujeito ao interpretar como “novas formas de vida – 
proporciona ao sujeito uma nova capacidade de se conhecer a si mesmo”. Essa 
busca em compreender quem é esse homem começou no início da sua reflexão 
hermenêutica quando ele se inquietou com algumas questões de ordem 
ontológica e antropológica, pois reconhece que é  

necessário saber quem somos para podermos agir como 
homens e para podermos vir a ser quem somos, mas sem, afinal, 
nunca o chegarmos a ser, dada a nossa condição de finitude, ou, 
como diz Heidegger, de ser-para-a-morte. O homem, mais que 
ser, descobre-se sobretudo como possibilidade de ser 
(FONSECA, 2009, p.04). 

Nessa perspectiva, podemos notar a semelhança de fundamentação 
quando autores da Pesquisa Narrativa afirmam sobre a construção da narrativa 
de formação de cada indivíduo que conduz a uma reflexão antropológica, 
ontológica e axiológica, ou seja, uma reflexão que evidencia características do ser 
humano, independente do contexto sócio histórico; uma reflexão que retoma o 
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questionamento socrático: “quem sou eu?”; e uma reflexão que torna evidente 
os valores e os eixos que estruturam e orientam nossa existência (JOSSO, 2004). 
Logo, a pesquisa narrativa apresenta-se como espaço de pesquisa e formação, 
servindo, ao mesmo tempo, à produção de conhecimento e à auto formação, 
contribuindo com a tessitura de um eu em crescimento e desenvolvimento. Mais 
uma vez, evidencia-se que a narrativa possibilita conhecermos a nós próprios. 

Nesse entendimento, Ricoeur (1988, p.56) nos esclarece que a 
“narração é um processo de identificação do indivíduo e da comunidade”, e 
sobre seu vínculo com uma identidade inacabada/ “identidade ética”, isto é, o “si” 
que se descobre por meio da narração devendo tomar uma decisão ética, não 
podendo apoiar apenas em si mesmo. Neste sentido, Ricoeur citado por Lisboa, 
diz que a vida verdadeira, “caracterizada como o resultado da busca de sentido, 
unidade e coerência das ações individuais por meio da narrativa, deve se 
desdobrar em direção à intersubjetividade e para as relações sociais” (LISBOA, 
2013, p. 105). Isto é, dá sentido às vivências múltiplas, polissêmica, heterogênea, 
impermanente, uma vez que “a narrativa que dá uma história a nossa vida: nós 
não fazemos a narrativa de nossa vida porque temos uma história; temos uma 
história porque fazemos a narrativa de nossa vida (DELORY-MOMBERGER, 
2014, p.94). 

Com essa breve análise do que Ricoeur nos diz sobre narrativa e suas 
compreensões sobre nossa ex-istência e historicidade verificamos uma base 
filosófica sólida e que corresponde com o que é tratado pelos teóricos da 
Pesquisa Narrativa. Observamos uma semelhança no que Josso, Souza, Cunha, 
Pineau, Nóvoa, Dominicé entre outros, fundamentam sua escrita sobre o narrar 
enquanto pesquisa-formação e o que o filósofo francês demarca 
epistemologicamente. O que nos chama atenção é a ausência na fundamentação 
dos teóricos da pesquisa narrativa de um embasamento epistemológico que 
corporifique os ditos em relação a narração, a historicidade da experiência do si-
mesmo e suas imbricações com a formação do ser-no-mundo.  

 
CONSIDERAÇÕES INCONCLUSIVAS 

 
A quantidade reduzida de trabalhos encontrados neste mapeamento dá 

margem a futuras pesquisas a serem feitas na área, que irão explorar um espaço 
ainda existente para o fortalecimento de trabalhos com o enfoque na perspectiva 
narrativa e, particularmente, na modalidade (auto)biográfica. 

Desta forma, observamos que a abordagem narrativa se apresenta 
como processo de investigação e de formação possibilitando o sujeito contar a 
própria história, rever as ideias e produzir novos sentidos para o vivido. Já a 
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narrativa como possibilidade de pesquisa no campo da formação docente se 
potencializa como um processo de formação e conhecimento porque tem na 
experiência sua base existencial.  

A partir destas verificações visualizamos nitidamente a relação da 
epistemologia de Paul Ricoeur como basilar no entendimento dos pilares da 
Pesquisa Narrativa, mas não conseguimos demarcar estas bases nos escritos de 
quem legitima a modalidade investigativa. Podemos notar que a preocupação 
central de Ricoeur, de ordem antropológica e ontológica, nos faz lembrar dos 
conceitos chaves da Pesquisa narrativa ao se questionar e refletir sobre a 
existência a partir da experiência e da historicidade.  

E para evidenciar que este artigo é um início que nos passa 
(in)concluímos com o pensamento de Larrosa quando nos fala da experiência, 
sendo esta a clave do processo de narrar a nós mesmos no ir e o vir de um 
percurso quando se investiga sobre o(s) eu(s) no(s) outro(s) processos de 
formação docente.  
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Resumo: No percurso educativo que se desenvolve na escola a ideia fundamental é 
construir conceitos científicos, bem como significativas aprendizagens aos sujeitos 
envolvidos naquele processo. Tal construção acontecerá permeada por ações, atividades 
e procedimentos em que professor e alunos construirão saberes, conhecimentos e 
experiências, à medida que isso acontece ambos fazem descobertas, tem novas 
aprendizagens pessoais, sociais e científicas. No processo de ensino e aprendizagem 
existe uma interação entre objeto, sujeito e professor. Estes podem se relacionar por 
meio da atividade de estudo, a qual é formada por um sistema de ações, operações e 
atividades para alcançar um objetivo de ensino. Mas a atividade de estudo deve passar 
por etapas qualitativas, da externa à interna; não generalizada à generalizada e de 
consciente à automatizada. Objetiva analisar as teorias da Atividade de Leontiev e 
formação por etapas das ações mentais de Galperin e sua aplicação no processo ensino 
de Ciências e Matemática. 
 

Palavras chaves: Teoria da atividade. Formação por etapas das ações mentais. 
Ensino e aprendizagem. 

 

ABSTRACT: In the educational course that develops in the school the fundamental idea 
is to construct scientific concepts, as well as significant learning to the subjects involved in 
that process. This construction will be permeated by actions, activities and procedures in 
which teacher and students will build knowledge, knowledge and experience, as it 
happens both make discoveries, have new personal, social and scientific learning. In the 
process of teaching and learning there is an interaction between object, subject and 
teacher. These can be related through the study activity, which is formed by a system of 
actions, operations and activities to achieve a teaching objective. But the activity of study 
must pass through qualitative stages, from external to internal; not generalized to 
generalized and from conscious to automated. It aims to analyze the theories of 
Leontiev's Activity and step-by-step formation of Galperin's mental actions and their 
application in the teaching process of Science and Mathematics. 

 
Keywords: Activity theory. Staged training of mental actions. Teaching and learning. 
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INTRODUÇÃO  
 
A teoria da atividade configura-se no caminho que faz a mediação entre 

os seres humanos e a realidade em que estão inseridos, bem como o processo 
de ensino e aprendizagem, levando em consideração suas vivências, experiências 
e o contexto que os circunda. Por meio da atividade o homem se relaciona com 
o mundo objetivando compreendê-lo e transformá-lo, da mesma forma o 
professor faz uso de ações e atividades em sala de aula para que o aluno absorva 
e compreenda os conhecimentos e construa novos conceitos científicos.  

Não obstante, no processo educativo escolar a teoria da assimilação por 
etapas das ações mentais também se caracteriza como elemento metodológico 
importante na medida que possibilita ao professor as diretrizes elementares das 
etapas para desenvolver atividades mentais e intelectuais satisfatórias confinante 
com os alunos, ao passo que o primeiro também é sujeito construtor e receptor 
de conhecimentos juntos com os segundos. 

Este trabalho caracteriza-se num estudo teórico, objetiva analisar as 
teorias da Atividade de Leontiev e formação por etapas das ações mentais de 
Galperin e sua aplicação no processo ensino de Ciências e Matemática. Estas 
caracterizam-se também como elementos que podem contribuir para a 
formação de conhecimentos e conceitos científicos, bem como para o êxito do 
processo ensino e aprendizagem dos sujeitos envolvidos. Os autores que 
fundamentam o artigo são Núñez (2009), Talízina (1988), Leontiev (2005), 
Vygotsky (1985), Galperin (2001a), Grymuza e Rêgo (2014), dentre outros 
teóricos que contribuíram neste estudo. 

 
TEORIA DA ATIVIDADE DE LEONTIEV 

 
A Teoria da Atividade de Leontiev configura-se na busca de por meio da 

atividade humana, ou seja, atividade dos sujeitos envolvidos diretamente no 
processo de ensino e aprendizagem, proporcionar aos mesmos aquisição de 
novas aprendizagens, conhecimentos e formação de conceitos científicos. Os 
quais possam instrumentalizá-los nas suas relações e práticas sociais. Para tanto 
Núñez (2009) destaca que Leontiev analisa criticamente a Teoria Histórico-
Cultural de Vygotsky, afirmando que não são os conceitos, e sim a atividade real 
que une o sujeito com a realidade, o que determina o desenvolvimento da 
consciência. Segundo Talízina (1988), para Leontiev, o papel da atividade prática 
dos sujeitos, as relações práticas com o mundo, eram mais importantes que os 
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processos de comunicação, pois, para ele, a comunicação se dá na atividade 
prática.  

Leontiev (1989a) afirma que a atividade é uma unidade da vida do sujeito 
corporal e material. Num sentido mais estreito, ou seja, ao nível psicológico, esta 
unidade da vida é mediada pelo reflexo psíquico, cuja função real consiste em 
que este orienta o sujeito no mundo dos objetos. Em outras palavras, a atividade 
não é uma reação, e sim um sistema que possui uma estrutura, passos internos, 
um desenvolvimento. De acordo com Núñez (2009) a atividade é resultado de 
todas as influências sociais e é um processo essencial na formação da 
personalidade. Em nível psicológico, é uma unidade da vida mediatizada pelo 
reflexo psicológico, cuja função é orientar o sujeito no mundo dos objetos.  

Silva e Lima (2016) afirmam que a atividade é a relação que o indivíduo 
estabelece, conscientemente, com a realidade com o intuito de atingir um 
objetivo. Um processo pode ser denominado como atividade somente quando 
o objetivo coincidir com o motivo que estimulou o sujeito a executá-la. Os 
autores afirmam ainda que de acordo com as discussões teóricas elaboradas a 
partir de Leontiev (1978, 1989, 2005, 2010), a atividade humana é composta 
de motivo, ação, operação com o intuito de alcançar um objetivo. Estas partes 
interdependentes na estrutura da atividade, se desenvolvem socialmente, 
portanto, a relação consciente entre homem e a realidade circundante é sócio 
histórica. Sobre atividade (LEONTIEV, 1989, p. 68) afirma que “[...] designamos 
apenas aqueles processos que, realizando as relações do homem com o mundo, 
satisfazem uma necessidade especial correspondente a ele, coincidindo sempre 
com o objetivo que estimula o sujeito a executar esta atividade, isto é, o motivo.  

Grymuza e Rêgo (2014) afirmam que a atividade do professor deve 
estar focada nas necessidades dos seus alunos de modo que possa construir um 
sistema de operações voltado para uma ação que os motive a estudar e, por 
consequência, a aprender, dando-lhes condições propícias para o ensino, 
transformando os ‘motivos-estímulos’ em ‘motivos formadores de sentido’. 
Assim, o objeto do aluno define-se no ato de estudar, e o objetivo do professor 
é alcançado. Os autores destacam ainda que é importante que as condições 
físicas e emocionais do aluno e o ambiente em que ele estuda sejam favoráveis 
para que assimile novos conceitos mobilizados na atividade em si. Por isso, ao 
iniciar uma atividade, o professor deve ter seus objetivos claros e bem definidos, 
porque é a partir deles que poderá mobilizar as ações e as operações para a 
aprendizagem de novos conteúdos. Esses objetivos também devem ficar claros 
para o aluno, que precisa saber o que será feito na atividade, o porquê e o que 
se pretende alcançar com ela. 
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No processo de materialização das atividades humanas, é válido 
destacar que estas têm algumas variedades, alguns tipos que ajudam na 
construção de conhecimentos e conceitos, bem como de apreensão dos objetos 
por parte dos sujeitos. Núñez (2009) diz que existem diferentes tipos de 
atividades: prática, gnosiológica, valorativa, como formas de inter-relação do 
sujeito com o objeto; e comunicativa, como forma de relação entre sujeito-
sujeito, entre outros. Esses são tipos de atividades que devem ser desenvolvidas 
nos alunos durante o processo de aprendizagem. O ensino, como processo de 
organização da atividade cognitiva, em estreito vínculo com a atividade de 
comunicação (processo de socialização) e com a atividade valorativa (formação 
de valores), permite o desenvolvimento integral da personalidade dos alunos. 

Sobre os primeiros Núñez compreende que são atividades que 
objetivam proporcionar um diálogo, uma inter-relação do sujeito com objeto, 
esta é importante porque estreita por meio da prática e de forma valorativa a 
conexão entre o primeiro e o segundo.  A respeito do segundo tipo de atividade, 
este tem como ideal ajustar a relação entre os sujeitos, bem como de todos que 
estão inseridos na atividade, principalmente dos estudantes que estão envolvidos 
no processo em se desenvolvem as atividades humanas, as quais visam 
possibilitar aos mesmos novas compreensões acerca das atividades. Para isso é 
necessário o ensino que considere atividades cognitivas, comunicativas e 
valorativas de forma organizada como condição para garantir boas e satisfatórias 
aprendizagens a todos os envolvidos neste processo. 

Para tanto Núñez (2009) diz que o processo de formação de conceitos 
deve estruturar-se sobre a base de três princípios fundamentais, que são: a) 
considerar a atividade que leva à formação do conceito; b) organizar a atividade 
que o aluno deve realizar para a assimilação do conceito; c) organizar a atividade, 
que deve compreender as etapas da formação dos conceitos, sem separar o 
sistema de características essenciais do processo, os indicadores qualitativos da 
atividade que possibilitam descrever os diferentes estados, do processo de 
assimilação, o qual permite orientar o processo desde o princípio, até o fim dos 
mesmos sujeitos. A solução dessa problemática é oferecida pela Teoria da 
Assimilação das Ações Mentais de P. Ya. Galperin.  

Nesse sentido, no primeiro princípio elementar para a formação de 
conceitos o professor ou quem pensa e desenvolve a atividade humana deve 
levar em consideração o processo dessa atividade como premissa para garantir 
um bom produto, ou seja, a formação de conceitos, ao mesmo tempo em que 
se constrói novos conhecimentos e aprendizagens simultaneamente. Para que 
isso aconteça, é necessário que haja a organização e sistematização das atividades 
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que os estudantes devem colocar em prática para que assimilem as mesmas de 
forma eficaz, não obstante é mister também organizar os passos, assim como no 
princípio anterior, porém especificando as etapas das atividades que serão 
desenvolvidas de maneira mais detalhada sem deixar de lado as características 
essenciais para que os sujeitos e todos os envolvidos no processo ao final 
garantam a formação de conceitos, bem como de suas personalidades. 

Para que o dito acima se concretize Leontiev (1978) acredita que a 
educação se configura num processo de internalização e de apropriação da 
cultura produzida historicamente. O autor compreende que a escola é uma via 
importante pela qual a criança experimenta um conjunto de vivências 
diferenciadas do contexto do cotidiano, que possibilite se apropriar do 
conhecimento científico. O processo de aprendizagem como processo de 
apropriação da experiência acumulada pela humanidade e cristalizada nos 
produtos objetivos da atividade coletiva (os conteúdos escolares) pelos sujeitos 
constitui, para Leontiev (1989c), o processo de formação das capacidades 
humanas, cujas características são: a) é um processo ativo por parte do sujeito. 
Para assimilar o conteúdo escolar como o produto da atividade humana, é 
necessário realizar uma atividade adequada àquilo que corresponde ao produto 
dado. b) é um processo que cria novas premissas para o posterior 
desenvolvimento da atividade e cria uma nova capacidade ou função em 
condições mediadas pelas relações com “os outros” e os objetos culturais. 

O papel da educação é justamente proporcionar a aquisição do saber 
histórica e culturalmente acumulado pela humanidade como condição para 
garantir aos sujeitos conhecimentos que os levem a compreender os objetos. 
Na medida que os mesmos adentram o ambiente escolar se apropriam de novas 
aprendizagens e experiências, ao contrário das cotidianas, as adquirem de 
maneira formal e sistemática como elemento que possibilita o desenvolvimento 
de suas diversas capacidades e habilidades. Esse fator é importante porque os 
instrumentaliza a agirem e interagirem de maneira mais autônoma e metódica na 
realidade que estão inseridos, de tal modo que ampliam suas relações e práticas 
sociais levando em consideração o contexto em que estão inseridos.  

Para que o processo de aprendizagem constitua a formação das 
capacidades humanas por parte dos estudantes, bem como de todos os sujeitos 
é válido destacar que o sujeito precisa agir ativamente para absorver e 
compreender os conhecimentos dos e sobre os objetos. Na medida que age 
ativamente para compreender os mesmos, os sujeitos criam outras perspectivas 
e ações para desenvolver novas capacidades e atividades, as quais são mediadas 
pela relação com outros sujeitos e com a própria realidade. 
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Núñez (2009) afirma que a atividade de aprendizagem tem como objeto 
a natureza, a sociedade, o homem ou a própria personalidade do sujeito que 
aprende. É considerada uma atividade porque se destina a satisfazer necessidades 
cognitivas do aluno. É também reprodutora, produtiva ou criativa. A primeira é 
reprodutora porque reproduz de forma ativa o conhecimento e a experiência 
acumulada pela humanidade e que vem a compor o conteúdo escolar. Na 
segunda, é produtiva porque o conteúdo é assimilado no sentido da 
transformação desse objeto da atividade. A terceira é criativa, visto que a 
atividade transformadora produz novos objetos como produto da própria 
atividade. É importante que esses três tipos de atividades estejam relacionados e 
se completem de forma dialética, seguindo as necessidades e tipos de situações 
problemas que o aluno enfrenta na aprendizagem. A atividade reprodutiva não 
é mera memorização ou repetição acrítica, ela é base para a atividade produtiva, 
que, por sua vez, está no fundamento da atividade criativa. 

Nesse processo Núñez (2009) diz que a atividade de aprendizagem é 
individual, social e cultural. É individual na medida em que o aluno deve 
desenvolver a atividade para se apropriar dela. É social e cultural em dois 
sentidos: na medida em que se usam as regras e outras ferramentas da cultura e 
na medida em que se aprende e se desenvolve nas interações sociais com os 
outros. De fato, a atividade de aprendizagem é individual porque em dado 
momento acontece e se desenvolve de forma solitária, embora em outros 
momentos seja necessária a ajuda e colaboração de outros sujeitos envolvidos 
no processo. É cultural por conta da organização e das normativas que fazem 
parte do processo e social porque acontece na relação e intercâmbio dos sujeitos 
com os próprios sujeitos e com a sociedade. 

Para Talízina (1985) a aprendizagem é considerada uma atividade 
quando o aluno aprende para “saber”, isto é, quando a atividade satisfaz suas 
necessidades cognoscitivas. Nesse caso, o objetivo coincide com o motivo. A 
autora compreende que a atividade é sinônimo de aprendizagem quando o 
aluno adquire conhecimentos e sabe o porquê e para que servem os mesmos, 
ou seja, suas lacunas intelectuais são preenchidas e satisfeitas pelas ações e 
atividades do professor.   

Núñez (2009) afirma que as ações são os componentes principais pelos 
quais se realiza a atividade, em cujo processo elas se subordinam à representação 
do resultado da atividade, ou seja, no processo subordinado a um objetivo 
consciente. Dessa forma, o objetivo aparece intimamente relacionado à ação, 
que, por sua vez, não se separa da atividade. O autor afirma ainda que a 
característica básica de qualquer atividade é seu caráter objetal. O objeto da 
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atividade é para onde é dirigida a ação. Constitui a matéria-prima necessária para 
que o sujeito da atividade possa obter um produto determinado. O objeto pode 
ser um objeto específico natural, uma instituição social ou outra e o próprio 
homem. O sujeito, quando é objeto da atividade, a orienta ao seu próprio “eu”, 
com a finalidade de autoconhecimento ou autotransformação.  

De acordo com Leontiev (1989a) o objeto da atividade é o elemento 
mais importante que distingue uma atividade de outra. O objeto da atividade é 
seu motivo real. Leontiev (1978) diz que o objeto da atividade é seu verdadeiro 
motivo. O fundamental é que por de trás do motivo está sempre a necessidade, 
que o motivo responde sempre a uma outra necessidade. O conceito de 
atividade está necessariamente unido ao conceito de motivo. Não há atividade 
sem motivo. Os componentes essenciais de algumas atividades dos homens são 
as ações que realizam. 

Núñez (2009) ressalva que no caso da atividade de estudo, refere-se 
aos conteúdos e qualidades da personalidade que a escola deve mobilizar nos 
alunos durante o processo educativo. A aprendizagem como atividade humana 
tem uma peculiaridade em relação a outras atividades: não só são transformados 
os objetos materiais inanimados como também se modifica o aluno nas 
interações que estabelece com “os outros”. Assim, não só o conteúdo a assimilar 
é objeto da atividade como também é o próprio aluno que tem um papel dual 
na atividade de aprendizagem: é o seu sujeito e o objeto.  

Percebemos no dito acima que a qualidade principal da atividade 
humana é o aspecto do objeto. É ele que direciona o conjunto de ações do 
professor para desenvolver determinada atividade e alcançar os objetivos 
estabelecidos, o objeto caracteriza também que tipo de ações e atividades serão 
necessárias para conseguir determinados resultados, pois o objeto da atividade é 
o motivo prático e real para que se desenvolva a mesma. No caso da escola a 
atividade refere-se aos conteúdos, conhecimentos, experiências que a mesma 
terá que proporcionar aos estudantes como elementos que visam modificar as 
características do caráter e da personalidade de suas vidas enquanto sujeitos 
sociais, isto porque são agentes de suas próprias ações e atividades, nesse 
processo constroem uma relação mútua com o objeto e com os outros sujeitos 
que estão inseridos no processo a partir dos motivos e necessidades para realizar 
as atividades.  

Leontiev (2005) considera a relação sujeito-objeto numa acepção 
ontológica ampla, para incluir-se nela as relações sujeito-sujeito. Assim, a 
atividade entre sujeitos é um caso particular das relações sujeito-objeto. 
Schlickmann (2002) diz que o sujeito age por meio de intenções, por ações 
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planejadas. No ato educativo o professor (mediador) deve planejar suas 
atividades de tal maneira que seus educandos possam sentir-se envolvidos e com 
clareza dos motivos e finalidades pelos quais é importante aprender sobre 
determinadas coisas. Se o professor conseguir trabalhar o processo de ensino-
aprendizagem dessa maneira estará realizando uma atividade de aprendizagem, 
caso contrário é apenas uma atividade de ensino.  

Núñez (2009) destaca que os motivos da atividade têm de existir no 
sujeito, se não existirem motivos e necessidades, não haverá ação. As 
necessidades estimulam a atividade e a orientam, visto que o sujeito tem 
consciência delas. O motivo da atividade está relacionado com a satisfação de 
uma ou várias necessidades. A motivação tem sua origem em uma necessidade. 
O conceito de atividade está relacionado ao conceito de motivo, pois a atividade 
não acontece sem motivos. O autor afirma ainda que um motivo pode ser 
pessoal, na medida em que reflete uma necessidade do sujeito para a qual se 
orienta a atividade, mas sempre reflete as necessidades de uma sociedade, o que 
é importante para o projeto pedagógico da escola. A necessidade de aprender é 
individual visto que é vivenciada, sentida e percebida pelo aluno, mas é social em 
relação à sua gênese e ao seu desenvolvimento. 

Os motivos e as necessidades são mola propulsora para que o sujeito 
tenha ações para realizar as atividades e alcançar os resultados. Entendemos que 
deve haver uma (s) necessidade (s), que desperta um (uns) motivo (s), os quais 
fazem emergir ações e atividades para suprir as necessidades e motivos, da 
mesma forma estes intentam obter bons resultados como ápice do processo de 
ensinar e aprender no recinto escolar. É uma sequência interessante porque 
possibilita aos sujeitos ampliarem e aprofundarem seus conhecimentos sobre os 
objetos, entendendo-os como algo que podem ser modificados pelos mesmos, 
modificando também os próprios sujeitos. Porém é mister ressalvar que não 
podemos ignorar as necessidades e motivos dos estudantes, caso isso aconteça 
podem não ter ações e atividades que os ajudem a alcançar os resultados, os 
quais podem transformar suas personalidades, bem como suas vidas. 

Vygotsky (1985) faz uma ressalva importante quando diz que se 
ignorarmos as necessidades das crianças, aquilo que efetivamente as incentiva a 
agir, nunca seremos capazes de compreender seus avanços de um estágio 
evolutivo para o próximo, pois cada avanço está conectado com uma mudança 
significativa dos motivos, interesses e incentivos.  

Para Leontiev (1989) do ponto de vista objetivo, uma atividade “não 
motivada” não significa uma atividade sem motivo, mas sim uma atividade com 
motivos ocultos. O motivo da atividade é interpretado por Leontiev (1985) não 



 

113 
 

só como uma necessidade do sujeito em relação a algo, mas como uma 
necessidade objetivada, como um objeto que motiva o sujeito à ação. 

Núñez (2009) diz que na Teoria da Atividade de Leontiev, constata-se 
que toda atividade humana (mental, perceptiva ou motora) possui a seguinte 
estrutura invariante: um sujeito, um objeto, os motivos, o objetivo, o sistema de 
operações, a base orientadora da ação, os meios para realizar a ação, as 
condições de realização e o produto. 

Na teoria da atividade humana de Leontiev, existe uma composição que 
deve ser considerada para que haja fluidez no desenvolvimento do processo que 
visa possibilitar novas aprendizagens, conhecimentos, conceitos, experiências 
etc, aos sujeitos envolvidos, principalmente os estudantes. Nesse percurso é 
necessário um sujeito ou grupo de sujeitos que realizam ou realizarão as ações 
e atividades a partir do objeto, dos motivos e necessidades de ambos, 
objetivando transformar suas vidas e personalidades. Para que isso ocorra é 
necessário pensar nos procedimentos, estratégias, técnicas, enfim no aspecto de 
como desenvolver as ações e atividades. Surge então a necessidade de 
sistematiza a base orientadora da ação-BOA, a qual caracteriza-se pelo 
embasamento teórico que fundamenta a atividade de aprendizagem. Nesse 
processo também é necessário pensar nos meios e condições para a realização 
das atividades de aprendizagem para que se alcance os melhores resultados 
possíveis, ou seja, pensar nos instrumentos como elementos que vão mediar as 
atividades dos sujeitos na relação com os objetos. Entretanto deve-se observar 
as condições, as circunstâncias e o contexto onde se desenvolvem as atividades 
de ensino e aprendizagem.  

De acordo com Núñez (2009) as condições representam o conjunto 
de situações nas quais o sujeito realiza a atividade atrelado ao contexto social. 
Refere-se às condições ambientais (espaço, iluminação, ventilação) e ao clima 
psicológico no qual se desenvolve a atividade. O agir com sucesso depende do 
contexto e também das condições de realização da atividade. Para Leontiev 
(1985), a atividade como unidade superior traz inerente o motivo, a ação e o 
objetivo. A relação entre o motivo da atividade e o objetivo da ação confere à 
atividade seu sentido. 

Núñez (2009) diz que a Teoria da Atividade desenvolvida por Leontiev 
se apresenta como um recurso metodológico, de grande importância, para o 
planejamento de estratégias de ensino, pois possibilita uma análise do conteúdo 
da atividade da aprendizagem, ao delimitar a estrutura de seus componentes 
principais e as relações funcionais que entre eles podem estabelecer-se. A tarefa 
fundamental da direção do processo de ensino/aprendizagem é garantir a 
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assimilação da atividade, que o aluno deve desenvolver para a aprendizagem de 
um dado conteúdo, com os indicadores qualitativos definidos nos objetivos de 
ensino. 

Talízina (1985) corrobora o dito acima quando afirma que conhecer a 
estrutura da atividade é muito importante para desenvolver uma atividade criativa 
com os alunos. Esse é um tipo de atividade difícil de se desenvolver, pois a 
criatividade é a busca de coisas novas. Por isso, deve-se ensinar ao aluno a 
selecionar bem aquilo que precisa para a atividade criativa. Se o aluno conhece 
a estrutura dessa atividade numa situação criativa, é possível que possa delimitar 
o lugar dos elementos desconhecidos na estrutura da atividade e orientar a 
solução da situação problema de forma criativa. 

Portanto, a teoria da atividade de Leontiev configura-se como elemento 
que propicia indicativos para que o professor realize atividades de ensino e 
aprendizagem numa perspectiva diferenciada, isto porque menciona elementos 
importantes para que o processo de ensinar e aprender se desenvolva de 
maneira que o professor, alunos e todos os envolvidos no processo educativo 
absorvam e construam conhecimentos, conceitos e experiências que os ajudarão 
a compreender e transformar os objetos, bem como a si mesmos.  
 

A TEORIA DE FORMAÇÃO POR ETAPAS DAS AÇÕES MENTAIS DE 
GALPERIN  
 

Núñez (2009) afirma que para aprender novos conceitos, novas 
generalizações, novos conhecimentos e novas habilidades, o aluno deve assimilar 
ações mentais adequadas. Isso supõe que tais ações se organizem ativamente. 
De início, assumem a forma de ações externas, que se formam em colaboração 
e transformam-se em ações mentais internas, processo conhecido como 
internalização. Talízina (1988) compreende que a teoria de Galperin é uma base 
psicológica adequada para a direção científica dos processos de ensino. A teoria 
de Galperin considera o estudo como um sistema de determinados tipos de 
atividade que levam o aluno a novos conhecimentos, habilidades, hábitos, 
atitudes, valores, sob um processo de direção. 

De acordo com Núñez o aluno precisa assimilar as ações adequadas 
para que absorva novos conhecimentos, conceitos e habilidades, entretanto 
precisa organizá-las de forma ativa. No primeiro momento as ações 
sistematizam-se de maneira externa, a partir de um processo de assimilação 
mental interno destas, chega-se ao processo de internalização das ações mentais. 
Para Talízina a teoria de Galperin configura-se na direção do processo de ensinar 
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e aprender, de tal maneira que procura observar, organizar e compreender os 
tipos de atividades necessários para que os alunos adquiram habilidades, 
conceitos e conhecimentos que os possibilitem agirem de forma mais interativa 
no contexto onde estão inseridos. 

Para Galperin (2001d) aprendizagem é toda atividade cujo resultado é a 
formação de novos conhecimentos, habilidades, hábitos naquele que a executa, 
ou a aquisição de novas qualidades nos conhecimentos, habilidades, hábitos que 
já possuam. Considera que o vínculo interno entre atividade e os novos 
conhecimentos e habilidades se dá quando as ações isoladas se transformam em 
habilidades e, ao mesmo tempo, como consequência dessa atividade com os 
objetos, integram-se as representações e os conceitos a esses objetos. No 
processo de organização do processo de ensino e aprendizagem é necessário 
desenvolver ações e atividades uma vez que o resultado destas é formar nos 
sujeitos que as executa conhecimentos, habilidades, saberes, experiências dentre 
outras capacidades importantes para a construção e constituição de suas 
personalidades. Entretanto o vínculo entre as atividades e os novos 
conhecimentos se tornará material quando as ações dispersas se tornarem 
habilidades nos sujeitos, de tal maneira que como decorrência das atividades vão 
se integrando representações e compreensões dos sujeitos sobre os objetos.  

Núñez (2009) ressalta que habilidade implica o domínio das formas da 
atividade cognoscitiva, prática e valorativa, ou seja, o conhecimento em ação, os 
conhecimentos teóricos sempre existem relacionados com umas ou outras 
ações. As habilidades têm consigo os conceitos. Exemplo, o domínio da definição 
de seres vivos significa aplicar esse conceito em tipos específicos de atividades, 
como identificar; aplica-lo na solução de situações novas; valorizar sua 
importância para si mesmo e para a sociedade. Para adquirir habilidades e 
conhecimentos é necessário ter domínio sobre as atividades que envolvem o 
caráter prático e valorativo destas. O tipo de conhecimento que considera a ação 
e o aporte teórico sempre vai estar relacionado com uma ou mais ação, isto 
porque dominar o conceito de um objeto possibilita pensar em ações e 
atividades que permitam a aquisição de aprendizagens e habilidades por parte 
dos sujeitos. 

Para Núñez (2009) a essência da teoria de Galperin consiste em, 
primeiro, encontrar a forma adequada da ação; segundo, encontrar a forma 
material de representação da ação e, terceiro, transformar essa ação externa em 
interna. No processo de aprendizagem de uma nova habilidade, a forma da ação 
muda da material, ou materializada, para a verbal externa e, por último, para a 
mental. Dessa forma, prestam-se as ajudas necessárias ao aluno durante o 
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processo de formação dos conceitos. O autor afirma ainda que a teoria considera 
a aprendizagem como um tipo específico de atividade cujo cumprimento conduz 
o aluno a novos conhecimentos, hábitos e ao desenvolvimento da sua 
personalidade. Cada tipo de atividade implica um sistema de ações unidas por 
um motivo que, em conjunto, assegura o alcance do objetivo da atividade que 
se assimila. A qualidade dos conhecimentos é determinada pelo tipo de atividade 
que se utiliza para sua assimilação. O processo de internalização da atividade 
externa em interna é concebido como um ciclo cognoscitivo, no qual se 
destacam momentos funcionais, que se não podem ser considerados de forma 
linear, podem ser separados metodologicamente para análise. 

Percebemos que o cerne da teoria de Galperin é verificar a melhor e 
mais acertada forma para materializar a ação, depois deve-se pensar em como 
esta será representada para em seguida modificá-la de ação externa para interna, 
ou seja, neste último momento é quando os sujeitos transformam as ações e 
atividades em conceitos, habilidades e conhecimentos. Contudo quando se 
organiza e sistematiza uma ação nova e diferente para se alcançar novas 
aprendizagens e habilidades, deve-se primeiro mudar a maneira de executar a 
ação, ou seja, se começa com ações materiais, a qual permite chegar a ação 
verbal para depois finalizar com ações mentais. Esse processo permite 
compreender que a qualidade dos conhecimentos está atrelada ao tipo de 
atividade utilizada, tal situação influencia no processo de assimilação dos 
conhecimentos, habilidades, conceitos a partir das ações e atividades 
empregadas. 

Nesse sentido, Núñez (2009) afirma que se pode considerar que as 
etapas da teoria de Galperin estão relacionadas com a Zona de 
Desenvolvimento Proximal na apropriação de uma habilidade, uma vez que as 
estruturas mentais que se vão formando e se desenvolvendo no processo se 
encaminham para o desenvolvimento das potencialidades do aluno, mediado 
por outros colegas, pelo professor, pelos livros e outros recursos de 
aprendizagem, no contexto escolar. A Teoria de Galperin explica o processo de 
internalização da atividade externa em atividade interna como um processo que 
se dá pelas seguintes etapas: a) etapa motivacional, b) etapa de estabelecimento 
da base orientadora da ação (BOA), c) etapa da formação da ação no plano 
material ou materialização, d) etapa da formação da ação na linguagem externa 
e) etapa da ação no plano mental. Essas etapas se relacionam com os momentos 
funcionais da ação: orientação, execução e controle. 

A primeira etapa da Teoria de Galperin destaca um aspecto importante 
no processo de internalização das atividades, ou seja, o aspecto da motivação, o 
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qual procura causar interesse nos alunos para que adquiram conhecimentos e 
habilidades. A motivação é elemento fundamental porque desperta nos alunos a 
vontade, o desejo de aprenderem e adquirirem novas aprendizagens. A 
motivação é tão importante nesse processo que Núñez (2009) diz que existe 
praticamente unanimidade entre os professores de que se a motivação para o 
estudo não é criada nos alunos, eles não aceitarão a atividade proposta ou a 
realizarão de maneira apenas formal. Por isso, um primeiro momento no 
processo de formação da atividade é criar nos alunos uma disposição positiva 
para o estudo. A motivação para aprender é sempre determinada por valores 
que apoiem e justifiquem a aprendizagem como atividade de estudo. 

Núñez (2009) destaca que os motivos da atividade podem ser internos 
e externos. Os motivos externos são aqueles que não estão vinculados aos 
conhecimentos e tampouco à atividade de estudo; este último serve como meio 
para a obtenção de outros fins. Na motivação interna, os motivos são de 
interesse cognoscitivo, de busca de conhecimentos. A psicologia tem 
demonstrado que a maior efetividade da assimilação acontece na atividade de 
estudo que é impulsionada por motivações internas. Por isso, uma das tarefas 
dos professores é criar nos alunos motivações internas para a atividade de 
aprendizagem. 

Para que aconteça a aprendizagem, a motivação como dito em outro 
momento é elemento importantíssimo, porém nesse processo é valido destacar 
que esta acontece a partir de motivações externas e internas. As primeiras não 
estão relacionadas aos conhecimentos e nem com as atividades de estudo, os 
segundos referem-se a vontade de aprender, de adquirir conhecimentos, ao 
aspecto cognitivo dos alunos. Para que estes queiram aprender de fato, suas 
motivações internas são molas propulsoras para que tal situação se materialize, 
isto aumenta a responsabilidade do professor em provocar nos alunos 
motivações internas para que adquiriam novos conhecimentos e habilidades. 
Talízina (1987b) diz que o processo de estudo tem motivações múltiplas: o aluno 
atua nele com personalidade integral e não só como tal. Isso significa que, entre 
os motivos que impulsionam a atividade de estudo, participam todas as 
circunstâncias vinculadas à vida real, em especial, o lugar que ele ocupa no 
coletivo, no micro grupo etc.  

A segunda etapa diz respeito a Base Orientadora da Ação-BOA, 
queremos ressaltar que embora exista vários tipos de BOA, não é nosso intuito 
aprofundá-los nesse estudo.  Como o próprio nome menciona esta etapa 
configura-se no momento em que o professor organiza e direciona os passos 
para colocar em prática nas suas ações em sala de aula. Núñez (2009) afirma que 
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a Base Orientadora da Ação constitui o modelo da atividade, um projeto de ação 
e deve refletir todas as partes estruturais e funcionais da atividade (orientação, 
execução e controle). Ensinar uma atividade prática supõe dirigir a atenção não 
só à parte externa, à execução prática, mas também à parte interior, intelectual. 
A Base Orientadora da Ação expressa o sistema de condições no qual o homem 
realmente se apoia ao exercer a atividade. O aluno pode construir o sistema de 
conhecimentos e estabelecer os modelos das ações a serem executadas tendo 
em vista a realização da atividade, assim como a ordem de realização dos 
componentes da ação: orientação, execução e controle. 

A Base Orientadora da Ação possibilita ao professor sistematizar e 
orientar suas ações com vistas a alcançar bons resultados, tendo como base a 
motivação externa ou interna, bem como as próprias ações e atividades 
necessárias para que esse processo seja colocado em prática. Para Galperin 
(1986a) a parte orientadora é a instância diretiva e depende dela a qualidade da 
execução. Se elaboramos um conjunto de situações em que se deva aplicar essa 
ação conforme o plano de ensino, essas situações ditarão um conjunto de 
exigências para a ação que se forma e, juntamente com elas, um grupo de 
propriedades que respondem a essas exigências e estão sujeitas à formação. 

A terceira etapa se refere a formação da ação do plano material ou 
materializado. Núñez (2009) faz uma distinção importante entre os termos 
material e materializado, o autor diz que a diferença entre as duas não está no 
lado operacional, mas no modo de representação do objeto de estudo. Na 
forma material, serve de objeto de estudo o próprio objeto, enquanto, na forma 
materializada, serve o seu substituto, o modelo ou uma representação, que 
contém os aspectos essenciais do objeto de assimilação. O autor diz que no 
primeiro, o próprio objeto é objeto de estudo, ou seja, não tem outro objeto se 
não ele mesmo. No segundo, o objeto de estudo pode ser seu substituto, um 
modelo ou algo que represente ou esteja relacionado ao objeto a ser assimilado 
no processo de execução das ações e atividades.  

Núñez (2009) diz que na elaboração dos meios materializados como 
substituto do objeto, deve-se ter em conta o princípio da evidência. Os 
elementos essenciais na ilustração devem ser fixados para não distrair a atenção 
do aluno em aspectos não essenciais, ou seja, a forma gráfica, ilustrativa, deve 
representar somente o que reflete a essência do conteúdo e da atividade ou da 
ação que se deve realizar, levando em consideração a idade do aluno e sua 
experiência com o conteúdo. É dito ainda pelo autor que o aluno começa a 
realizar a ação, mas no plano externo, de forma desdobrada, detalhada, 
realizando todas as operações que entram na composição da ação. Nessa etapa, 
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o aluno executa a ação e o professor controla o cumprimento de cada uma das 
operações. A execução da atividade realiza-se em um trabalho com pares ou em 
grupos. O aluno se relaciona com os próprios objetos e fenômenos e realiza 
com eles ações manipulativas, externas. Distinguindo-as, fixando-as e separando-
as com a ajuda das palavras, consegue posteriormente a transição para o plano 
mental. 

Ao se elaborar os meios materializados para substituir o objeto, um fator 
importante que necessita ser considerado é a evidência entre os mesmos. Isto 
porque os elementos principais devem ficar evidentes e refletir a essencialidade 
do conteúdo e da atividade para que não disperse a atenção e motivação dos 
alunos, tendo como parâmetro a relevância da idade dos mesmos, bem como 
sua vivência e relação com o conteúdo. Neste momento os alunos juntamente 
com seus colegas e outros colaboradores concretizam ações e operações para 
compreenderem os objetos e seus conteúdos, porém com a ajuda, colaboração 
e controle do professor, o qual elabora, organiza e sistematiza como vai 
desenvolver o processo de ensino e aprendizagem para que os alunos alcancem 
os resultados esperados. 

Para Núñez (2009) durante a etapa material ou materializada, para a 
execução da atividade, o aluno se apoia nos esquemas da BOA (os chamados 
mapas da atividade), nos quais aparecem registrados os conhecimentos, o 
procedimento ou composição operacional da ação, os meios de controle etc. 
Os mapas da atividade permitem individualizar o processo, uma vez que cada 
aluno pode contar com esse apoio externo para a realização da atividade. O 
mapa, ao conter o essencial da BOA, permite que o aluno aplique os conceitos 
que precisa assimilar sem que os tenha memorizado. Isso possibilita a aquisição 
de um maior volume de conhecimentos e procedimentos de caráter geral, além 
de facilitar sua compreensão e apropriação pelo próprio uso. 

Neste momento os alunos têm como apoio o pensado e o registrado 
na Base Orientadora da Ação, ou seja, os mapas das atividades para que saibam 
e tenham consciência do que, como e porque vão desenvolver as ações e 
atividades propostas pelo professor. Nestes mapas está colocado todo o aspecto 
organizativo e procedimental das atividades como direcionamento para que os 
alunos assimilem e apliquem os conhecimentos e conceitos de forma eficaz. 
Trabalhar com os mapas ajuda na obtenção de mais conhecimentos, bem como 
na construção de novos conceitos, ajudando os alunos a compreenderem sua 
importância e utilidade em seu cotidiano escolar e social. Os mapas de atividades 
são importantes no desenvolvimento das ações e atividades porque ajudam os 
sujeitos envolvidos a caminhar por caminhos mais claros, seguros, coerentes e 
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objetivos afim de alcançarem bons e satisfatórios resultados ao final da caminhada 
epistemológica.  

Sobre o uso do mapa de atividade como elemento que direciona e ajuda 
no desenvolvimento das ações e atividades dos sujeitos, Galperin (2001a) afirma 
que é necessário assinalar que a presença do mapa da atividade muda 
amplamente a atitude do sujeito adiante da tarefa. Em sua ausência, observa-se 
o sujeito, indiferente, com necessidade de estímulos externos. Uma vez que esse 
sujeito recebe o mapa da atividade, muda totalmente e se torna ativo. O aluno 
recebe a ferramenta “nas suas próprias mãos” e se transforma em dono da 
situação, enquanto, sem o mapa, é um executor passivo que depende das 
orientações alheias. 

Galperin destaca a importância do mapa de atividade como elemento 
que faz mudar a compreensão dos sujeitos frente as ações. Com o mapa o aluno 
transforma-se num ser ativo e consciente, sabe o que, como e porque toma essa 
ou aquela atitude no decorrer do processo no processo de ensino e 
aprendizagem, sabe qual a importância daqueles conhecimentos e conceitos em 
sua vida e como fazer para alcançar os resultados pretendidos. Sem o mapa o 
mesmo é um ser passivo e não tem consciência do que, como e porque ter essa 
ou aquela atitude, fica sem norte e tem dificuldades para saber que direção seguir 
e que atitudes executar.  Nesse sentido fica evidente a necessidade de ter o 
mapa de atividades como elemento basilar da Base Orientadora da Ação no 
percurso formativo dos sujeitos envolvidos em tal processo. Núñez (2009) diz 
que nessa etapa, a ação é assimilada no plano material ou materializado, de forma 
detalhada, não generalizada e executada conscientemente com toda a 
composição das operações. 

A quarta etapa da teoria de Galperin diz respeito a formação da ação no 
plano da linguagem externa. É uma etapa em que a linguagem é o elemento 
central do processo de ensino e aprendizagem. Esta ajuda tendo como foco 
atividades organizadas que visem interações e comunicações por meio dos 
diferentes tipos de linguagem, objetivando a transformação da própria linguagem, 
comportamento, bem como do pensamento e atitudes dos sujeitos envolvidos 
no processo. 

Núñez (2009) afirma que na aprendizagem, a linguagem é uma 
condição importante para o desenvolvimento mental, porque o conteúdo da 
experiência histórica do homem, a experiência histórico-social, não está 
consolidado somente nas coisas materiais, mas está também distribuído e 
refletido na forma verbal de linguagem. A linguagem é um instrumento-
ferramenta da atividade de aprendizagem que permite compartilhar e dar sentido 
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aos objetos da aprendizagem. A linguagem é o sistema simbólico básico de todos 
os grupos humanos, sendo um mediador essencial entre o sujeito e o objeto-
conteúdo da aprendizagem. 

A linguagem é meio de comunicação que procura dar sentido e objetivar 
o processo de ensinar e aprender, isto porque é um canal de interação muito 
importante e significativo para que os resultados sejam alcançados. É por meio 
da linguagem que será entendido ou não o coletivo de conteúdos, 
conhecimentos e experiências dos sujeitos envolvidos. A maneira como a 
linguagem é utilizada determina o êxito ou fracasso na compreensão dos 
conteúdos, na medida que bem utilizada, permitirá a construção de novos 
conceitos, caso contrário não possibilitará progressão intelectual dos sujeitos 
imersos no processo de ensinar e aprender.  

Núñez (2009) relata que a etapa de linguagem externa possibilita 
trabalhar a significação do conteúdo. O trânsito pelas etapas de assimilação 
permite que os conhecimentos se transformem paulatinamente em significado 
pessoal, relacionados com as necessidades, os interesses e as convicções da 
personalidade.   

Galperin (2001b) diz que na etapa da linguagem externa são produzidas 
três mudanças essenciais: a ação verbal se estrutura não só como um reflexo real 
da ação realizada com o objeto, mas também como uma comunicação da 
mesma subordinada às exigências da compreensão e do sentido específico que 
deve ter para as outras pessoas, ao ser um fenômeno da consciência social; o 
conceito se constitui na base da ação, e isso elimina a limitação principal da ação 
com as coisas. A ação que se reflete na linguagem adquire uma nova natureza e 
novas possibilidades; quando a ação é bem assimilada, passa por uma redução 
consecutiva e se transforma em uma “ação por fórmula”. Se a ação é assimilada 
corretamente, o conteúdo da ação com o objeto é feito conscientemente, mas 
não é executado externamente. Portanto, esta etapa tem como ideia central a 
utilização da linguagem como elemento que permite uma relação interativa do 
sujeito com o objeto, bem como entre os próprios sujeitos, a qual é instrumento 
também para que se alcance bons resultados no processo de ensino e 
aprendizagem.  

Na quinta etapa da teoria de Galperin, destaca-se a etapa mental. Esta 
segundo Galperin (2001b) inicia-se como uma forma verbal abreviada, quando 
se inicia a execução “para si”. As condições mudam no essencial: a comunicação 
é substituída pela tarefa da reflexão e da fala “para si” e se transforma num meio, 
não de transmissão do pensamento ao outro, mas sua transformação em um 
objeto para uma melhor análise. Núñez (2009) corrobora afirmando que em 
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sua etapa externa, a linguagem é uma forma de representação da atividade e um 
meio de comunicação entre os sujeitos, mas é, em especial, uma ferramenta de 
codificação. Na etapa mental, a linguagem interna (nova estrutura psicológica) se 
transforma em função mental interna e proporciona ao aluno novos meios para 
o pensamento. 

Nesta etapa da ação mental, a linguagem também teu papel fundamental 
porque representa a própria atividade da ação mental, ao mesmo tempo 
possibilita a comunicação e interação entre o sujeito com o objeto e com os 
próprios sujeitos na medida que os últimos se comunicam e criam formas, 
maneiras para que decodifiquem os conhecimentos dos e sobre os objetos. 
Quando o aluno decodifica a linguagem cria ferramentas internas que lhe 
possibilitam observar, pensar e age diferente no meio em que tece suas relações 
e práticas sociais, ou seja, transforma a linguagem interna em função mental 
interna.  

Núñez (2009) diz que a forma mental da ação é a etapa final no caminho 
da transformação da nova ação externa em interna. Por sua origem, a ação 
mental está relacionada com a ação material e é o seu reflexo. Substituindo as 
coisas reais, agora o objeto da ação, assim como sua composição operacional, 
tem caráter ideal, caráter de imagem. A ação pode ser trasladada totalmente para 
o plano mental, como ocorre no caso anterior, ou somente em sua parte de 
orientação. Para Galperin (2001b) as diferentes formas pelas quais a ação passa, 
desde suas primeiras realizações externas até a forma final mental não se 
eliminam, mas se conservam e formam os degraus de uma escada que une sua 
base com o topo. Uma ação material razoada une-se com o ato do pensamento 
em relação à ação, o material pensado com o pensamento do material. 

A etapa mental configura-se no percurso final para que aconteça a 
compreensão dos objetos levando em consideração a ação exterior e interior, 
isto porque a ação mental relaciona-se com a ação material e na medida que há 
reciprocidade entre ambas a segunda é reflexo da primeira. Neste momento 
acontece uma conexão entre o pensado enquanto ação material como elemento 
que objetiva transformá-la em ação interna e mental, ou seja, é o momento em 
que o aluno se apropria dos conhecimentos e conceitos para transformar sua 
personalidade, pensamentos e ações, de tal maneira que tais mudanças se 
concretizem em suas relações e práticas sociais. 

Núñez (2009) diz que a forma mental da ação significa que a ação se 
realiza para si. O aluno tem possibilidade de realizar a atividade de forma 
independente. É um processo de construção e apropriação de significados e 
procedimentos, para os quais devem ser organizados os momentos de 
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aprendizagem: a construção da orientação e o desenvolvimento de tarefas para 
a assimilação da atividade nas quais os conceitos e procedimentos são assimilados 
para formar atitudes e valores, uma vez que o cognitivo não é separado do 
componente afetivo da personalidade. Talízina (1987b) afirma que o 
cumprimento da ação na forma mental significa que ela percorreu todo o 
caminho da internalização da atividade, convertendo-se de ação externa a 
interna. 

Os autores compreendem que por meio da ação mental o aluno realiza 
atividades mentais para si de forma independente por meio de um processo em 
que constrói e se apropria de significações que absorve através das ações e 
atividades materiais. Para tanto é necessário organizar um procedimento em que 
vai se desenvolver o ensino e a aprendizagem para que os alunos assimilem 
conhecimentos e conceitos de forma eficaz. Quando os mesmos chegam nesse 
patamar compreensivo fica evidente que conseguiram converter as ações e 
atividades materiais em ações internas e mentais, fato importante porque 
concretiza a eficácia de todo percurso. 

O Grupo5 de Pesquisa de Didática da Resolução de Problemas em 
Ciências e Matemática formado por pesquisadores vinculados ao Mestrado 
Profissional de Ensino Ciências (UERR), Mestrado em Educação (UERR), 
Doutorado em Educação em Ciências e Matemática (REAMEC), Licenciatura em 
Matemática (UFRR) e Educação Básica do Estado de Roraima criaram a Atividade 
de Situações Problema como a Atividade de Estudo que está orientada pelo 
objetivo de resolver problemas docentes na zona de desenvolvimento proximal 
em um contexto de ensino aprendizagem, no qual exista uma interação entre o 
professor, o estudante e a tarefa com caráter problematizador; com o uso da 
tecnologia disponível e de outros recursos didáticos, para transitar pelos 
diferentes estados do processo de assimilação. A mencionada atividade está 
formada por 04 ações invariantes que são: compreender o problema, construir 
o modelo matemático, solucionar o modelo matemático e interpretar a solução. 
(MENDOZA, 2009). Atualmente o grupo de pesquisa tem publicado6 22 
pesquisas publicadas em forma de dissertações de Mestrado e Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) que tiveram origem no Programa Institucional de 
Iniciação à Docência (PIBID) do curso de Licenciatura em Matemática da UFRR. 

 
 

 
5 Endereço no CNPQ, http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6110202394658012#linhaPesquisa. 
6No endereço https://w3.dmat.ufrr.br/hector/ encontra-se as publicações do Grupo Didática da Resolução de 
Problemas em Ciências e Matemática. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Neste estudo teórico sobre a teoria de Leontiev e Galperin ficou 

evidente a importância de suas ideias como elementos que ajudam o ser humano 
a compreender e agir em sua realidade, ajudam também o professor, mediador 
do processo de ensino e aprendizagem em sala de aula, a proporcionar aos 
alunos conhecimentos e saberes que fundamentam suas relações e práticas 
escolares, pessoais e sociais, bem como a construírem conceitos científicos de 
maneira consciente, ao mesmo tempo proporcionam novas aprendizagens e 
compreensões.   

A aplicação da teoria da atividade e de formação por etapas das ações 
de Galperin abre um caminho para uma eficiência do processo de ensino e 
aprendizagem mobilizando os processos cognitivos e formando estudantes com 
capacidades criativas na resolução de problemas. Por meio da atividade de 
estudo se relaciona os conteúdos com os estudantes para conseguir um objetivo 
de ensino, mas é necessário que seja organizado seguindo a formação por etapas 
das ações mentais a partir de uma base orientadora da ação com caraterísticas 
gerais e obtida pelos estudantes com um nível de independência alto e mediada 
pelo professor na zona desenvolvimento proximal. A atividade antes de ser 
interna é externa e suas ações devem transcorrer pelas etapas não generalizada 
à generalizada, compartilhadas à independente, explanadas à abreviada e de 
consciente à automatizada. 

Portanto as teorias configuram-se numa inter-relação que faz a 
mediação entre os sujeitos e o objeto da atividade a ser conhecido pelos 
mesmos. Por meio das ações e atividades professor e alunos constroem suas 
relações com o mundo que o circunda objetivando não só compreendê-lo por 
meio das atividades, relações e práticas sociais, mas transformá-lo de maneira 
que as mudanças sejam perceptíveis e tragam melhorias para os sujeitos inseridos 
na escola e na sociedade como um todo. Nesse processo o contexto e a 
experiencia destes, são fatores elementares para adaptação e transformação da 
realidade, isto porque suas atividades e ações lhes proporcionam vivencias e 
experiências que os ajudam a refletir e visualizar os objetos sob outra ótica.   
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II EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS NO ENSINO DE 
CIÊNCIAS E DE MATEMÁTICA 



AS GARATUJAS DA TESE 
THE DISSERTATION'S GARATUJAS 

Mônica de Oliveira Costa 
Silvia Nogueira Chaves 

 
RESUMO: O objetivo central desse trabalho é narrar as (des)aprendizagens e 
deslocamentos vivenciados no processo formativo do doutorado no qual ocorreu uma 
aproximação das ferramentas do discurso e saber de Michel Foucault na desnaturalização 
de uma ideia dita real da Amazônia. Esta é tomada enquanto objeto discursivo produzida 
pelos enunciados dos materiais institucionais da rede municipal e estadual do Amazonas, 
assim como pelos discursos midiáticos e literários. Nesse recorte, damos visibilidade aos 
deslocamentos teórico-metodológicos experimentados na tese que borram a 
compreensão do doutorado como alto grau de conhecimento para o entendimento do 
doutorado como um momento de garatujas, ou seja, uma formação criativa que narra o 
processo inventivo da tese/vida a partir do encontro/confronto do diferente, do 
incomum, do extraordinário, a obra que foi constituída pelo embate com materiais, 
temas, discussões, modos de olhar e problematizar o natural, o normal, o comum, o 
geral, o esperado. 
 

Palavras chave: Michel Foucault. Doutoramento. Deslocamentos. Amazônia. 
 

ABSTRACT: The main objective of this work is to describe the (dis) learning and 
dislocations experienced in the doctoral training process in which an approximation of 
Michel Foucault's tools of discourse and knowledge occurred in the denaturation of a so-
called real idea of the Amazon. This is taken as a discursive object produced by the 
statements of the institutional materials of the municipal and state network of Amazonas, 
as well as by the mediatic and literary discourses. In this section, we give visibility to the 
theoretical-methodological shifts experienced in the thesis that erase the understanding 
of the doctorate as a high degree of knowledge for the understanding of the doctorate 
as a moment of scribbles, or a creative formation that narrates the inventive process of 
the thesis / life from the meeting / confrontation of the different, the unusual, the 
extraordinary, the work that was constituted by the struggle with materials, themes, 
discussions, ways of looking at and problematizing the natural, the normal, the common, 
the general, the expected. 

 
Keywords: Michel Foucault. PhD. Displacements. Amazon. 
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A FAVOR DA CRIAÇÃO  
 

Quero saber-me, descobrir o que há em mim e, o que em mim 
não sou eu. Daí decido o que recolho do fundo, o que devolvo 
para o mundo, o que transformo em meu.  

Silvia Chaves 

Vivemos tempos de deslocamentos e desconstruções. Fomos afetadas 
pelas leituras/discussões pós-estruturalistas que olham com desconfiança para 
tudo aquilo que é tido como natural e/ou lugar comum, fabricados a partir de 
discursos que delineiam e fixam suas bordas conceituais. No entanto, apesar de 
colocar em tensionamento as fabricações consideradas como descrições da 
realidade, ainda é muito presente nos mais variados campos discursivos, 
invenções consideradas como verdadeiras visto que ‘falam de uma realidade’, 
como no caso do nosso objeto discursivo, a ideia de uma Amazônia dita real. 
Qual seria a cara dessa Amazônia? Que elementos são postos em 
visibilidade/apagamento quando se fala em Amazônia? Quais problemas são tidos 
como ‘próprios’ dessa região e do povo que a habita? Quem está autorizado a 
falar da Amazônia? Quando e em que espaços a Amazônia é falada? É a luta em 
defesa das populações indígenas? As culturas dos povos que vivem na floresta 
que possuem conhecimentos singulares para manuseio adequado da floresta? A 
área com grande variedade de espécies e minérios? O potencial de madeiras de 
lei? Os vastos recursos hídricos? A região que necessita de um modelo específico 
de desenvolvimento? 

Essas indagações são norteadoras para a discussão dos modos pelos 
quais a Amazônia vem sendo inventada historicamente e que circulam em torno 
de algumas categorias centrais que se poderia, assim como Sampaio (2012, 
p.100), chamar de versões consagradas da Amazônia, ou seja, “algumas 
invenções são consideradas mais ‘verdadeiras’ que outras a partir de uma 
legitimação que se dá social e culturalmente”. Aqui, a Amazônia é vista como 
uma ideia construída na cultura. Partindo dessas inquietações delimitamos como 
fio condutor das discussões que aqui fazemos, a ideia de Amazônia fabricada nos 
materiais institucionais, assim como as subjetividades ditas amazônidas que 
emergem desses enunciados.  

Este trabalho faz parte de uma pesquisa mais ampla na qual o intento foi 
descrever a trama que sustenta e mobiliza os discursos dos materiais 
institucionais da rede municipal e estadual do Amazonas. Assim, ao olharmos 
para a escola como fabricação dos tempos modernos, tomamos os materiais 
institucionais como artefatos de subjetivação, como a mídia, a literatura e tantos 
outros que servem como inscrição nos corpos de marcas e normas consideradas 
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desejáveis e necessárias. É como aponta Veiga-Neto (2013, p. 70) “mais que 
qualquer outra instituição, a escola encarregou-se de operar as individualizações 
disciplinares, engendrando nossas subjetividades e, com isso, cumpriu um papel 
decisivo na constituição da sociedade moderna”. 

Nesse recorte, apresentamos o processo formativo empreendido 
durante a elaboração da tese, principalmente no que se refere ao estudo e 
problematização das ferramentas de Foucault, sendo eleitas para esse momento 
o discurso e o saber. O movimento de escrita da tese só pode ser entendido 
pelo atravessamento do processo formativo de doutoramento no sentido de que 
os estudos e aprofundamentos de Michel Foucault e do corpus da pesquisa 
pulsavam em direções diferentes da que tínhamos pensado. Assim, o objeto e 
os objetivos, por exemplo, foram se modificando ao longo do trabalho, na 
perspectiva de que era necessário se aliar com as escolhas teórico-metodológicas 
que elegemos. 

Viver essas idas e vindas da pesquisa é uma experiência singular para não 
dizer conflitante. Um bordão que assumimos durante esse momento é que a 
vida não para quando se faz tese. Portanto, a pesquisa entendida num processo 
de garatujar passa pelas fabricações de olhar, sentir e viver uma pesquisa sobre a 
Amazônia, mas também atravessa o cotidiano da vida.  

A escrita da tese está preenchida por tudo isso, além das sensações 
comuns a todo processo de pesquisa, como nos fala Wunder (2008, p. 06) “a 
solidão da escrita é povoada por multidões, muitas não se adensam em palavras, 
ficam em algum lugar como puras pulsações. O papel é um deserto habitado por 
negras aderências – sentidos que se materializam – e por brancos silêncios – 
intensidades indizíveis.”  

Julgamos como oportuno e produtivo retomar e explicitar a base móvel 
que deu sentido e imprimiu desejo à minha travessia como professora, 
pesquisadora e gente. Refiro-me à como a basilar inquietação de pensar os 
discursos como produtores de verdades sobre a educação me impactam, 
fazendo ressoar com reiteração ou artificialidade coisas com as quais estamos 
cada dia mais resistentes em viver. Tal como desabafa Mate (2010, p. 3) “esse 
mal-estar foi ganhando forma, encontrando denominações apropriadas e se 
transformando em problemas de pesquisa, de modo que buscar a constituição 
histórica desses discursos passou a me mover na arena da pesquisa”. 
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QUANDO UMA PESQUISA É CONSTITUÍDA NO PROCESSO DE 
GARATUJAR 

É necessário caminhar. Traçar um itinerário não muito preciso, 
uma direção, apenas, para os pés. Caminhar passo a passo. Não 
saber o que é que se vai encontrar por detrás de cada curva, de 
cada encruzilhada. Caminhar sob a chuva, sobre a lama, até a 
fadiga. Aguardar as dádivas da fadiga. Buscar um ritmo para 
cadenciar os pés, o olhar, a escritura. Tocar a cidade com os pés, 
com os olhos, com as palavras. Deixar-se tocar por ela. 

Jorge Larrosa 

O que se espera de uma tese de doutoramento? 
Dentro dessa indagação cabe muitas respostas (im)possíveis de 

definição: trabalho acadêmico que sistematiza os resultados de uma pesquisa 
num determinado tempo, a autorização de fala ao doutor sobre o tema 
estudado, a divulgação de um conhecimento inédito. Este artigo torna visível o 
trabalho desenvolvido numa tese na qual a centralidade escapa a uma exigência 
conformada de interpretação/explicação/inovação de uma dita realidade e dos 
seus significados. 

Este trabalho se aproxima de uma criação que narra o processo 
inventivo da tese/vida a partir do encontro/confronto do diferente, do incomum, 
do extraordinário, ou seja, a obra que foi constituída pelo embate com materiais, 
temas, discussões, modos de olhar e problematizou o natural, o normal, o 
comum, o geral, o esperado. Um passo importante para se pensar nas 
possibilidades de uma estética de existência, na vida como obra de arte, na tese 
como criação de vida inesperada que pulsa/que incomoda/que desconcerta, 
seria a desconstrução das naturalizações na compreensão da obra e da arte, 
muitas vezes reduzidas e conformadas a uma posição elitista e apresentada pela 
música, literatura e artes plásticas. 

A Estética da Existência7 como uma produção inventiva de si é construída 
nesse trabalho como o ato de desconfiar de tudo que nos subjetiva como 
professor, pesquisador, vivente e amazônida, nos enquadrando em 
determinados conceitos, com a mesma potência em que possibilita que “o 
trabalho de pensar sua própria história pode libertar o pensamento do que ele 

 
7 Segundo Revel (2011, p. 54) a Estética da Existência ligada “à moral antiga marca em Foucault o retorno ao 
tema da invenção de si (fazer da sua vida uma obra de arte [...] O tema da estética da existência como produção 
inventiva de si, não marca, contudo, um retorno à figura do sujeito soberano, fundador e universal, nem um 
abandono do campo político. ” 



 

132 
 

pensa silenciosamente e lhe permite pensar de outro modo” (FOUCAULT, 
1984, p. 17). 

Foucault atua nesses outros modos, nas rasuras, nas fissuras e 
problematiza a ideia de relacionar arte somente com objetos e não com a vida: 
“Mas a vida de todo indivíduo não poderia ser uma obra de arte? Por que uma 
mesa ou uma casa são objetos de arte, mas nossas vidas não? ” (FOUCAULT, 
1984, p.50). Arte, no sentido dos modos de ser de toda e qualquer criação. 
Arte, como narrativa da vida que foi inventada no confronto de leituras 
desestabilizadoras. 

As garatujas são tentativas de escrita de um processo formativo que luta 
contra tudo aquilo que é aceito e instituído como realidade e que não 
desassossega as verdades tramadas. Esta não é uma mobilização espontânea, é 
construída na cultura, por isso, precisei me aliar a Manoel de Barros e inventar 
algumas ferramentas que me ajudassem nesse processo: a garatuja é entendida 
como a arte de se rabiscar, de fazer aparecer a criação de si, de se aproximar de 
perspectivas teóricas no processo de doutoramento. 

Portanto, esse é um trabalho que narra deslocamentos de certezas 
inabaláveis, de acúmulo de conhecimento científico e domínio de metodologias 
(exigências próprias de um percurso formativo de doutoramento moldados nos 
ideais modernos da educação, que institui a verdade como horizonte), para um 
estado de garatujas no qual narro profundas mudanças que ocorreram em minha 
trajetória de pesquisadora e de pesquisa. 

As garatujas falam de aventuras na constituição do olhar que desconfia, 
estranha, desassossega as naturalizações sobre educação, ciência, vida e arte. É 
desse lugar de “desencaminhamento” (BUJES, 2002), “conturbada trajetória de 
pesquisadora moderna” (COSTA, 2002) ou “aprendimentos” (BARROS, 2006) 
que descrevo meus rabiscos como invenção do modo de aproximação teórica 
com Michel Foucault com a mesma produtividade que falo dos abalos, efeitos e 
positividades dessas leituras no meu processo formativo. É nesse sentido que 
Foucault afirma que “existem momentos na vida onde a questão de saber se se 
pode pensar diferentemente do que se pensa, e perceber diferentemente do 
que se vê é indispensável para continuar a olhar ou a refletir” (FOUCAULT, 
1998, p. 13). 

Não saberia precisar o tempo que levei nessa travessia, mas “eu gostaria 
de ter percebido que no momento da fala, uma voz sem nome me precedia há 
muito tempo” (FOUCAULT, 2008, p. 5). Ás vezes é preciso demorar-se mais 
um pouco para que alguns pensamentos se organizem em rede e montem uma 
imagem que nos faça estranhar os moldes modernos de ser professor ou 
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pesquisador nos quais fomos ensinados. Talvez nem consiga falar mais do tempo, 
pois mesmo que alguns possam contabilizar o período de formação, ele não 
condiz com meu cronômetro pessoal. Com esse tempo que se passou ao meu 
redor, não sou capaz de dimensionar os efeitos que essa movimentação teórica 
possibilitou na problematização de questões/situações cristalizadas ao longo de 
minha trajetória como professora e pesquisadora. 

Não afirmo que seja uma mudança evolutiva e necessária, ou seja, de 
um estado de conhecimento atual passo para outro mais elaborado e construído 
no processo de doutoramento. Entretanto, sinto-me feliz e desafiada/instigada a 
olhar a vida e seus desdobramentos por essa nova perspectiva teórica que por 
hora me aproprio. Como diria Fischer (2005, p.117) “proponho-me a pensar 
sobre fronteiras, limites e aproximações entre arte, produção científica e 
exposição de si mesmo”, mexer nas bases, no chão nos quais fomos ensinados 
a pisar e andar e não um mero ajuste de ideias e teorias que se desdobram ou 
aprofundam dentro de um processo formativo. 

Essa exposição de si fala como fomos e estamos sendo subjetivados. As 
garatujas também são as narrativas de como nesse processo fui apanhada, 
enredada, significada, atravessada pelos efeitos da linguagem e das questões 
históricas que me possibilitaram experimentar a multiplicidade mesmo sendo 
uma. Portanto, o processo formativo do doutoramento é uma montagem de 
vida, na qual os recortes, os deletes, as sobreposições e as junções constituíram-
se em possibilidades outras de olhar e me (re)posicionar diante do mundo. 

Desse novo momento que se inaugura em minha vida, a confiança que 
tenho é de que muitas coisas passam a ter sentido agora, especialmente a eleição 
de uma atitude curiosa, rebelde, indagadora e inquieta que mais se aproxima de 
uma postura doutoral em meus novos/provisórios entendimentos que ficam no 
lugar das certezas que vinha construindo. Incompletude, incerteza, indagação, 
outros pensamentos me atravessam agora e como destaca Guimarães (2014, p. 
87) “Tudo que me atravessa’, também me corta, me edita, me compõe, já neste 
instante, de outro modo”. 

O que precisava ser cortado, editado e reorganizado de outro modo na 
minha trajetória de pesquisadora? Estranhar e suspeitar das coisas com as quais 
estamos acostumados; duvidar da produtividade da razão, dos significados que 
são transcendentes e que possuem o estatuto de verdade, romper com a 
continuidade e o determinismo, desestabilizar a estabilidade e a segurança, 
desmontar o verdadeiro e o universal. Enfim, deflagrar outras possibilidades de 
pesquisa que não comporte a ideia de descoberta, de resultados generalizantes, 
de propostas metodológicas que resolvem problemas, ao invés de lançá-los. 
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Fomos ensinados a olhar o doutorado como o grau superior da 
produção do conhecimento e domínio das verdades vigentes e, a Educação em 
Ciências e Matemática como saber que fala sobre os modos de pensar-fazer 
ciência na escola, de preferência a partir de uma realidade-referente que está lá 
para ser “transformada”. Essas conceituações, distinções e hierarquizações são 
mecanismos para controlar a capacidade produtiva da linguagem de resistir e criar 
rotas de fuga para outras possibilidades. 

Aponto no processo de doutoramento a aproximação com Michel 
Foucault como o acontecimento8 que quebra essa linearidade e faz emergir 
condições para outro percurso intelectual. Instaura-se um processo de 
desestabilização, angústia e dúvida, pois mesmo que não se esteja satisfeita com 
os modos de pesquisar que vinham se consolidando na minha trajetória, 
investigar em novos territórios teóricos, “destrancar os ferrolhos da pesquisa” 
(CORAZZA, 2002, p.111), é colocar em funcionamento outra “máquina de 
pensar, de significar, de analisar, de desejar, de atribuir e produzir sentidos, de 
interrogar em que sentidos há sentidos”, e isso tudo é profundamente 
inquietante. 

Penso que posso me aventurar pela produtividade das garatujas: não se 
repetem, por serem rabiscos nunca estão prontas, nos aproximam da arte, das 
experimentações, das tentativas, das relações, da memória e da leitura de si e 
fabricação da realidade. Este processo de leitura está em concordância com o 
trocadilho de Larrosa (2002, p.133): a leitura como formação e a formação 
como leitura, trata-se de pensar a leitura “como algo que nos forma (ou nos de-
forma e nos transforma), como algo que nos constitui ou nos põe em questão 
naquilo que somos”. 

Essa ideia de leitura estabeleceu um embate com outras leituras que me 
preenchiam e eram entendidas como um exercício de encontrar pessoas e 
conversar com elas sobre os nossos pensamentos. Lia muito os materiais 
prescritivos que apresentavam de forma direta o direcionamento do pensar e 
como lidar com os mais diversos assuntos, como o texto de Daniel Pennac 
(1998) “Os Direitos imprescritíveis do leitor” ou como o Estatuto do homem 
(2004), de Thiago de Mello. 

Essas leituras colonizaram meu modo de ver, de estar e de me 
relacionar com o mundo. Com o passar do tempo, essas prescrições 
começaram a me incomodar, pois percebia que usar apenas uma lente para 

 
8 Ao longo da produção teórica de Michel Foucault a noção de acontecimento sofreu mutações. Há ao menos 
4 sentidos apontados para esse termo em seus escritos (ver Vocabulário de Foucault, 2009). Contudo, uso 
aqui acontecimento com o sentido de batalha, luta que gera uma ruptura histórica, em meu caso particular 
ruptura com uma forma de pensar pesquisa científica, entre outras. 
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enxergar a realidade me levava a tentar colocar cada coisa em sua caixa, em sua 
concepção, em sua teoria, em sua verdade científica. De imediato, as leituras de 
Michel Foucault foram as lentes que me possibilitaram confrontar tais 
questionamentos e armar outras tramas do pensar, do significar e do perguntar. 

Portanto, esta pesquisa problematiza a Educação em Ciências ao colocar 
sob suspeita os discursos tomados como verdadeiros, por entender que muito 
mais que reproduzir dados já apresentados em outras pesquisas é mais 
interessante/produtivo investigar sobre os ditos e as condições históricas que 
possibilitaram a elaboração deles. 

Foucault (2007, p. 242) poetisa essa contribuição; “sonho com o 
intelectual destruidor das evidências e das universalidades, que localiza e indica 
nas inércias e coações do presente, os pontos fracos, as brechas, as linhas de 
força.” São essas linhas de força, provocadas pelo encontro com Michel Foucault, 
que produzem uma dada forma de ver e dizer a Amazônia que tomo como foco 
de problematização. 

Neste encontro, aprendi que trabalhar com Foucault não é 
simplesmente citá-lo, fazer referência, incorporar suas problematizações, seus 
termos e tentar defini-los, ainda que tenha tentado por diversas vezes fazer meu 
próprio “vocabulário de Foucault”. Nessas horas, quem me salvava era Manoel 
de Barros (2010), com seu idioleto, fazendo-me rir por ser bocó. Ao escolher 
as ferramentas foucaultianas não se leva junto um manual de uso delas para o 
trabalho, mas se leva as discussões, os cortes, os desvios, os não ditos, as diversas 
caracterizações, as dissoluções, as instabilidades, “colocando tudo sob suspeita: 
desde as nossas maneiras de pensar, nossas verdades e certezas até mesmo o 
martelo com que martelamos a nós mesmos ou a chave de fendas com que 
torcemos nossas ideias” (VEIGA-NETO, 2006, p. 84). 

As minhas garatujas expressam as tentativas de operar com essas 
ferramentas e resultam dos modos como li, estudei, me perdi e me inventei pela 
desnaturalização do olhar e tudo o que vem a partir dele recuperando o pasmo 
da criança que nunca deixa de se surpreender diante da vida. 

O meu olhar é nítido como girassol, tenho o costume de andar 
pelas estradas olhando para a direita e para a esquerda e de vez 
em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é 
aquilo que nunca antes tinha visto e eu sei dar por isso muito bem 
... sei ter o pasmo essencial que tem a criança se, ao nascer, 
reparasse que nascesse deveras. Sinto-me nascido a cada 
momento para a eterna novidade do mundo (PESSOA, 2006, p. 
33). 
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É importante salientar que pensar com Foucault não é uma das tarefas 
intelectuais mais simples. Talvez pela densidade e profundidade teórica de seus 
materiais ou pelos deslocamentos que ele propõe, pois foi por meio do 
paradigma moderno que muitas vezes fomos formados e ensinados a 
pensar/viver/ver, como a ideia de natureza humana. Muitas vezes o sentimento 
de “Riobaldo” em Grande Sertão Veredas (ROSA, 1994) foi também o meu: 
“Todos estão loucos, neste mundo? Porque a cabeça da gente é uma só, e as 
coisas que há e que estão para haver são demais de muitas, muito maiores 
diferentes, e a gente tem de necessitar de aumentar a cabeça”. 

Entretanto, o que de mais difícil tenho sentido nessas leituras é ao 
mesmo tempo o que mais me comove em Foucault: a não delimitação das 
bordas de si e das coisas. Leio vãmente, os materiais foucaultianos na tentativa 
de apreender o que é cada conceito, como se fosse possível fazer definições 
únicas e prescritivas para cada palavra, mas esse encaixotamento foi muitas vezes 
nosso chão firme e seguro e desinstalar-se deste porto seguro no qual os 
discursos sobre educação, ciência, arte, vida e Amazônia me inventaram é muito 
do que explica Colasanti “na verdade, eu utilizava como uma proteção, como o 
guarda-mancebo que diminui o risco do marinheiro ao movimentar-se pelo 
convés em plena tempestade. Sentia a necessidade de algo em que me segurar, 
para não entornar as palavras, para manter o domínio sobre o que estava 
escrevendo.” (2014, 156-157). 

Desejo destacar de antemão que a essa trama que armei para olhar a 
Amazônia não interessa estabelecer uma linearidade ou uma hierarquização 
entre as ideias de discurso e saber, pois entendo que os conceitos se relacionam 
para descrever um ao outro. Como explica Fischer (2004, p. 222) “não isolo um 
primeiro, um segundo e um terceiro Foucault. Prefiro replicá-lo, a ele e à sua 
obra, multiplicando-o, embaralhando seus ditos e escritos e tornando-os sempre 
outros [...]”. 

As garatujas são provisórias, incompletas, abertas, instáveis, 
aproximações, estudos, problematizações, que assumo como outra 
possibilidade de desinstalar uma Amazônia dita real, natural, conformada, 
verdadeira. É um convite ao deslocamento permanente da Amazônia conhecida 
dada como verdade, estabelecida e demarcada num processo inventivo de 
pesquisa. 
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DISCURSO COMO GARATUJA 
 

Palavra viva, palavra com temperatura, que se produz, muda. 
Feita de luz, mais que de vento, palavra! Palavra dócil. Palavra 
d’agua pra qualquer moldura, que se acomoda em balde, em 
verso, em mágoa. Qualquer feição de se manter palavra, palavra 
minha, matéria, minha criatura, que me conduz mudo. E que me 
escreve desatento, palavra! [...] Palavra boa, não de fazer 
literatura, mas de habitar fundo o coração do pensamento... 

Chico Buarque 

O que quer a palavra? O que cabe dentro das palavras? O que dizem as 
palavras sobre a Amazônia?  

O estudo sobre discurso em Foucault partiu da análise sobre a 
linguagem, visto que é a partir da discussão conceitual desse tema que estão 
pensados os pressupostos constituintes da ideia de discurso foucaultiano. A virada 
linguística, entendida como a mudança no entendimento da função da linguagem 
de denotacionista para atributiva, levantou novas questões, problemas e temas 
de estudo para a História, Filosofia, Ciências, entre outros, mas também tem 
deflagrado outras formas de entendimento/relação com algumas categorias 
chaves, tais como as de sujeito/objeto, pensamento/linguagem, no caso desse 
estudo o embate sobre uma Amazônia vista como real e verdadeira.  

Um dos principais responsáveis pela deflagração da virada linguística foi 
Ludwig Wittgentein ao desenvolver em seus trabalhos duas ideias principais 
sobre linguagem. A primeira delas está explicitada em sua obra “Tratado Lógico-
Filosófico”, em que conceitua linguagem dentro do âmbito denotacional, ou seja, 
ela é a representação do mundo e do que tem nele; a segunda está no livro 
“Investigações Filosóficas” no qual a linguagem é vista de forma atributiva ao 
romper com a ideia de que a linguagem (as palavras) está em correspondência 
com o mundo (as coisas), mas ainda afirma que é por meio da linguagem que 
damos sentido às coisas. 

É nessa perspectiva de ruptura das fronteiras conceituais que Foucault 
afirma ser a linguagem um meio produtivo do homem e do mundo, pois se 
podemos indagar parafraseando ele próprio: o que há entre as palavras e as 
coisas? A resposta é a linguagem. Esta que é enunciada por este sujeito que é ao 
mesmo tempo seu enunciador e enunciado por ela, rompendo de forma 
definitiva com a conceituação da linguagem como descrição ou representação da 
realidade. A letra da música “Amazônia é Brasil” é um interessante artefato para 
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analisarmos a linguagem tanto do ponto de vista representacional como em sua 
produtividade atributiva. 

Em plena selva, Brasil ao vivo, vive uma gente, gente 
que é nossa, lida na roça, 

gente valente 
vence a corrente, vence, o rio bravo 

e faz da selva mundo vazio, cheio de amor. 
 

Na tarde quente, quase sem vento, 
faz tacacá 

 apanha ingá, pesca piau, colhe o cubio. 
Tira do rio - tira - jeju, tambaqui 

se a fome chega 
tem mapati, licor de açaí. 

 
Não teme o frio, o rugir das feras - a jararaca 

extrai seringa, derruba a mata, 
vence a cascata. 

Mata serpente – mata 
 repele a fera 

 vive a quimera. 
Da selva, um deus 

da selva, um deus.9 

Se tomarmos a linguagem como produtora de sentidos, diremos que na letra da 
música de Melvino de Jesus, cantada pelo grupo Raízes Caboclas, são apontadas 
supostas características que se colam ao sujeito amazônida pela descrição dos 
elementos “naturais” da Amazônia, ou seja, a linguagem atribui, institui um modo 
de vida amazônica e um sujeito para vivê-la. A análise pensada do ponto de vista 
representacional diria que a música representa a vida e o vivente amazônico 
tomando ambos como realidade que a linguagem puramente descreve. 

Foucault busca romper com esse pressuposto ao dizer que a linguagem 
permite ao homem a ordenação e a discussão do pensamento, sendo possível 
afirmar que é a linguagem que pensa e narra o homem, visto que é por meio 
dela que se acessa o mundo. Nesse sentido, o papel do homem nas formações 
discursivas não é falar e, sim ser falado pelo discurso. Partindo desse pressuposto 
Foucault inverte a pesquisa acerca do homem, desacomodando o cogito 
cartesiano de que o pensamento precede a tudo (Penso, logo existo), e de que 
por meio dele o homem cria línguas/linguagens para tornar comunicável o 
mundo. Assim, foucaultianamente formulado o cogito diria: Existo, logo sou 
pensado. 

 
9 Música A Amazônia é Brasil, composição de Melvivo de Jesus, cantada pelo grupo Raízes Caboclas.  
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É nesse sentido que a problematização discursiva do homem se debruça 
sobre a linguagem. Ao longo da sua aventura, certamente. Veiga-Neto sintetiza 
bem essa afirmação: 

Em vez de ver a linguagem como um instrumento que liga o 
nosso pensamento à coisa pensada, ou seja, como um 
instrumento de correspondência e como formalização da arte de 
pensar, Foucault assume a linguagem como constitutiva do nosso 
pensamento e, em consequência, do sentido que damos às 
coisas, a nossa experiência, ao mundo (2014, p.89).  

Esse deslocamento muda a maneira de olhar e dizer os objetos. Por 
isso, não nos interessa conceituar (o que é isso?), pois nesse sentido a linguagem 
estaria ainda na ideia denotativa, ou seja, de nomear objetos. No caso desse 
estudo, seria falar de uma Amazônia verdadeira que está ou deveria estar nos 
artefatos dos materiais institucionais da Semed-Manaus e Seduc-Amazonas. 
Assumo como mais produtivo descrever detalhadamente como a Amazônia 
aparece em enunciados que a dizem, localizam e instituem como território 
geográfico, cultural, outros, buscando analisar as relações da linguagem com ela 
mesma ou entre ela e o mundo (condições que a possibilitaram pensar desta 
forma não de outra?). Nessa perspectiva, alinho-me com Corazza (2002, p. 115) 
para afirmar que:  

[...] realidade, não é uma coisa – uma situação, uma condição, 
um estado – que possa ser vista, analisada, investigada ‘no que 
realmente é’; nem existem enunciados que sejam mais 
adequados a esta coisa, ou que a representem de forma mais 
conveniente, mas pertinente. Assim, não é possível encontrar a 
verdade na/da realidade, ou a realidade verdadeira; bem como, 
não existe a falsa realidade, vista e falada de determinado ângulo 
enganoso.  

É nesse mesmo sentido que Foucault nos convida a não mais tomar os 
discursos como um mero conjunto de signos. Explica Foucault  

“Os discursos são feitos de signos, mas o que fazem é mais que utilizar 
esses signos para designar coisas. É esse mais que os torna irredutíveis à língua e 
ao ato da fala. É esse “mais” que é preciso fazer aparecer e que é preciso 
descrever’ (2008, p.56).  

 
É dentro desse “mais” que se busca discutir as Amazônias naturalizadas 

nos materiais institucionais, já que a forma de sua apresentação leva a um 
entendimento banalizado e familiar, constituindo formas de vida/conduta que 
parecem inatas. 
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Para pensar o discurso, especialmente em Arqueologia do Saber, 
Foucault também desloca a ideia de enunciado, pois mesmo considerando-o 
como unidade do discurso não o compreende como uma frase ou algo que 
nomeia e explica as coisas, e sim como função, já que tem estreita relação com 
as condições de existência, permanência ou dispersão do discurso. É um modo 
parecido com que Eça de Queirós em seu texto o Senhor Diabo discute o viés 
da maldade e tragédia do diabo: não nega que o seja, mas afirma ser muito mais 
que isso, já que também ama. 

Deste modo, entende-se o enunciado como elemento plenamente 
histórico não sendo oriundo das especificidades temporais típicas do 
conhecimento e, sim das suas regras de formação. Deixa-se de lado a ideia de 
que o enunciado atravessa os séculos e é retomado conforme as necessidades 
de cada época. Ele é inventado por/em cada época. 

Foucault opera com essa ideia de enunciado falando sobre a literatura, 
“Logo se encontrarmos algo chamado literatura em outra época será necessário 
verificar as formulações de enunciados que levaram a compor esta formação e 
que quase nada tem a ver com outra mais recente.” (FOUCAULT, 2008, p.25). 
Então, o enunciado não está isolado num discurso que se busca identificar a 
continuidade, ele está em correlação e vizinhança com outro. 

Para um aprofundamento da ideia de enunciado, mergulhei na leitura da 
obra Arqueologia do Saber, (FOUCAULT, 2008) e como em muitos outros 
momentos desse processo de experimentar, aproximar e garatujar vivi, tal como 
Lispector (1998, p. 08), o sentimento de “que já nesse tempo apareceram os 
primeiros sinais de perturbação entre nós”. A todo momento buscava entender 
o que caracteriza um enunciado? 

O livro nos dava algumas pistas: o enunciado não é uma proposição, um 
ato de fala, muito menos uma verbalização sujeita a regras gramaticais. Poderia 
eu então afirmar que a arquitetura de oca dos prédios de formação da Semed-
Manaus, a cor verde no mapa, uma música, uma poesia que fale sobre a 
Amazônia pode funcionar como enunciado? Que condições precisam ser 
garantidas para delimitar essa função? Porque já havia assimilado que não é 
qualquer coisa visível ou enunciável que será compreendida como enunciado. 

O enunciado é menos o ato de fala comum ou cotidiano e muita mais 
aquilo que se solta de contextos específicos e forma uma trama discursiva a partir 
de uma ordem que passa a ser repetida e transmitida por estar compreendida 
como manifestações de um saber. Assim, a “função” enunciativa dentro dos 
estudos foucaultianos caracteriza-se por quatro elementos básicos, segundo 
Fisher (2001): um referente ou princípio de diferenciação – para existir um 
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amazônida é preciso que igualmente exista um não amazônida para diferenciá-
lo ou diferenciar-se dele –; um sujeito, uma posição a ser ocupada – alguém que 
possa ser identificado e que se identifique como amazônida, “a gente valente que 
vence o rio bravo”, de que fala a música – ; um campo associado que  coexista 
com outros enunciados – um discurso político, econômico que fale da Amazônia, 
do amazônida e, por fim uma materialidade específica – imagens, textos coisas 
efetivamente ditas, escritas, gravadas em algum tipo de material, passíveis de 
repetição ou reprodução, ativadas através de técnicas, práticas e relações sociais. 

O enunciado é entendido, portanto, como unidade molecular do 
discurso que não há um sentido e/ou significado a ser revelado/desvelado, visto 
que é sempre, “uma função que cruza um domínio de estruturas e de unidades 
possíveis” e que faz com que os enunciados “apareçam, com conteúdos 
concretos, no tempo e no espaço” (FOUCAULT, 2008, p.98). 

Gilles Deleuze também fala do enunciado enquanto função (2013) ao 
destacar sua mobilidade que não permite a fixação nas palavras, proposições ou 
no seu sentido, mas sim num tipo de instalação numa “espécie de diagonal, que 
tornará legível o que não podia ser apreendido de nenhum outro lugar” (2013, 
p. 14). Nessa mesma linha de pensamento, é possível afirmar que o enunciado 
visto como uma unidade elementar do discurso se diferencia das palavras/coisas 
que as designam, ou da frase e do seu sentido, pois há nos enunciados uma 
relação que envolve os sujeitos, e que, ao materializar-se na concretude de um 
tempo e espaço “é sempre um acontecimento que nem a língua nem o sentido 
podem esgotar inteiramente” (FOUCAULT, 2008, p. 31). 

Esta noção de acontecimento é muito importante e pedagógica para a 
compreensão do enunciado, pois ao ser entendido dessa forma, nos remete a 
ideia de que não se repete no ato da enunciação, em sua singularidade datada e 
situada, nos permite fixar em sua materialidade e na posição do sujeito do 
enunciado e desviar dos elementos gramaticais. 

Assim, os discursos passam a ser entendidos como: “conjunto de regras 
anônimas, históricas e determinadas no tempo/espaço, que definiram em uma 
dada época, e para uma área social, econômica, geográfica, linguística, as 
condições de exercício da função enunciativa” (FOUCAULT, 2008, p. 43). Essa 
afirmativa sugere que não está no sujeito do discurso a origem individual do ato 
que apresenta os enunciados que o formam. Assim, o sujeito amazônico existe 
dentro de um discurso sobre a Amazônia e é por este colocado em determinada 
ordem e posição, e não o sujeito de sua constituição.  

É por isso que podemos falar em ordem do discurso, pois existem 
posições de sujeito que se podem ocupar para falar da Amazônia e este discurso 
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ser aceito. Isto porque os discursos são produtivos já que formam os objetos de 
que falam e a análise do discurso passa pela explicitação do exercício da função 
enunciativa, suas condições de produção e o campo em que se realiza, 
permitindo compreender: porque esse enunciado é tomado como verdadeiro 
e não outro? 

É a partir dessa ideia que se pode caracterizar formação discursiva, que 
se apresenta como um conjunto de enunciados que não se reduzem a objetos 
linguísticos, como as proposições ou frases e, que estão submetidos a uma 
mesma regularidade, como por exemplo, na forma de uma ciência. Segundo 
Foucault (2008, p.135) “Um enunciado pertence a uma formação discursiva, 
como uma frase pertence a um texto, e uma proposição a um conjunto 
dedutivo”. 

É a partir da definição de enunciado que estudo discurso em Foucault: 
se chama de discurso um conjunto de enunciados, na medida em que se apoiem 
na mesma formação discursiva. Me explica o autor: 

A lei dos enunciados e o fato de pertencerem à formação 
discursiva constituem uma única e mesma coisa; o que não é 
paradoxal, já que a formação discursiva se caracteriza não por 
princípios de construção, mas por uma dispersão de fato, já que 
ela é para os enunciados não uma condição de possibilidades, 
mas uma lei de coexistência, e já que os enunciados, em troca, 
não são elementos intercambiáveis, mas conjuntos 
caracterizados por sua modalidade de existência. (FOUCAULT, 
2008, p. 135) 

Essa afirmativa foucaultiana é muito produtiva porque nos possibilita 
formar uma rede enunciativa a partir de diferentes materialidades e discursos ao 
considerar os grupos de enunciados delimitados em termos de um regime geral, 
pois ao indagar nesses enunciados “seus sistemas de dispersão, os tipos de 
enunciações, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma 
regularidade (uma ordem, correlações, posições e funcionamentos), diremos, 
por convenção, que se trata de uma mesma formação discursiva” (FOUCAULT, 
2008, p. 43). 

Esse conjunto de enunciados que formam a base segundo a qual se 
organizam as ações e moldam nossa maneira de constituir, ver e falar sobre o 
mundo chamamos de práticas discursivas. É a partir dessa ideia que se pode 
afirmar que discurso deixa de ser signos, conteúdos, representações e é 
entendido como prática que produz objetos e não apenas os nomeia. 

É claro que quando se fala em Amazônia estão presentes várias práticas 
discursivas e não discursivas e são estas dispersões e regularidades que se 
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pretende problematizar com o objetivo de descrever essa Amazônia e as 
condições históricas de aparecimento de tais discursos e o apagamento de 
outros, na tentativa de desnaturalizar as afirmativas que ao longo dos tempos 
inventam uma Amazônia dita verdadeira. O que me move é o que supõe Telles 
(2002, p. 13) “neste tempo desolado de sonhos subtraídos e utopias 
amortalhadas – ergo este canto para celebrar a esperança entressonhada”. 

 
SABER COMO GARATUJA  

Daquilo que eu sei 
Nem tudo me deu clareza 

Nem tudo foi permitido 
Nem tudo me deu certeza 

Daquilo que eu sei 
Nem tudo foi proibido 

Nem tudo me foi possível 
Nem tudo foi concebido 

Não fechei os olhos 
Não tapei os ouvidos 

Cheirei, toquei, provei 
Ah! Eu usei todos os sentidos. 

Ivan Lins, Vitor Martins 

Os trabalhos de Foucault aproximam as ideias de saber e poder sendo 
muitas vezes necessária a presença de uma explicitação do outro. Veiga-Neto 
(2014) enfatiza essa proximidade ao afirmar que os saberes se constituem tendo 
como base a vontade de poder e acabam funcionando como correias de 
transmissão do próprio poder a que servem. Veiga-Neto e Fisher detalham 
assim:  

[...] enquanto todo mundo pensava que mais saber diminuiria as 
relações de poder, que de certa maneira o saber nos libertaria 
do poder, ele iria mostrar que ambos são inseparáveis. Quanto 
mais saberes nós temos, mais nos potencializamos, mais nos 
“empoderamos”. (2004, p. 11) 

O saber e o poder se sustentam mutuamente, pois com a mesma força 
que o poder é exercido pela instituição de um campo de saber, o saber se impõe 
nas relações de poder. Poderia falar de alguns objetos que Foucault elegeu para 
problematizar essa relação: o uso da estatística para que governos controlem a 
população, os modos que a sexualidade se torna preocupação médica e sanitária, 
a constituição da subjetividade pela psicologia e psicanálise. Nessas práticas há 
relações de poder-saber que produzem verdades sobre o indivíduo, seu corpo, 
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sua sexualidade e, neste trabalho focalizamos essa relação para problematizar a 
existência de uma Amazônia. 

Ao tomar o saber como produção e que o sujeito é formado por 
práticas e acontecimentos históricos, se recusa as descrições que instituem uma 
Amazônia verdadeira e excluem outros modos diferentes de produzi-la. Assim, 
o saber está relacionado a fabricação das coisas e não explicação delas. Mas, o 
que caracteriza o saber? O que não faz parte do saber? O saber não é algo natural 
do ser humano que busca o conhecimento para agir em sociedade, como uma 
espécie de instinto e muito menos um conjunto de conhecimentos que se 
constrói ao longo de um estudo. O saber é uma invenção histórica e por isso ele 
não nos liberta, muitas vezes nos circunscreve em modos de existência, uma vez 
que são lentes a partir das quais vemos e deixamos de ver coisas. 

Um exemplo claro da relação saber-poder pode ser mostrada quando 
se valendo da análise arqueológica, Foucault discute historicamente a divisão 
entre o científico e o não científico, na Idade Clássica. Ele aponta que por meio 
de tal diferenciação o mundo passa a ser reorganizado por novas formas de 
governo e por procedimentos disciplinares. 

Tal disciplinarização perpassa a produção de saberes, como explica 
Revel (2011, p. 135) “o poder não pode disciplinar os indivíduos sem produzir 
igualmente, a partir deles e sobre eles, um discurso de saber [...] a articulação 
saber/poder, será, portanto, dupla: poder de extrair dos indivíduos um saber e, 
de extrair um saber a respeito desses indivíduos [...]”. Logo, ao se produzir um 
saber sobre a Amazônia, esse saber se volta para analisar a própria Amazônia, o 
que é certo/errado dizer sobre ela, lidar e fazer com ela, o que é lícito/ilícito nos 
modos de vida ali instalados, tornando-se um poder regulador sobre o território, 
os indivíduos e a população. 

Destaco que, aqui o saber não é tomado como uma ciência com 
estrutura e organização definida; não se trata de conhecimentos acumulados 
sistematicamente oriundos de experiências, tradições ou descobertas que só 
dizem respeito ao sujeito que os detém; não é igualmente considerado um 
conhecimento prévio ou um estágio numa escala de desenvolvimento do 
conhecimento, mas como discurso resultante de correlações de forças, disputas 
por instituir uma verdade, uma dada versão de realidade. Aí está o que há de 
“tão perigoso no fato de as pessoas falarem e de seus discursos proliferarem 
indefinidamente” (FOUCAULT, 2008, p. 08). 

A questão do saber em Foucault, portanto, não está relacionada com 
indagar sobre o que se sabe sobre a Amazônia e os sujeitos ditos amazônidas, 
mas dos modos como essas supostas respostas se tornam verdades dentro de 
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relações de poder, de como funciona o saber a serviço de um poder. Destaco 
o livro de Salorte para alimentar a discussão de que é por meio da composição 
de um campo de saber que é possível o exercício do poder, já que são 
correlatos.  

No seu livro intitulado Carpinteiros dos rios: o saber da construção naval 
no município de Novo Airão/AM, Salorte (2014) destaca a memória e o modo 
de vida de um povo que vive na Amazônia. O objetivo da obra está relacionado 
à análise dos elementos que constituem o saber da construção artesanal de 
barcos em Novo Airão, município do Amazonas. Ao conceber o saber como o 
conjunto de atos que se aprende no exercício de uma profissão, a autora 
preocupa-se com a extinção desta profissão, o que levaria a não circulação desses 
saberes, ou seja, o desaparecimento da memória profissional e do modo de vida 
ajustado ao ritmo dos rios e florestas, tomados como conhecimentos 
verdadeiros, necessários e adequados na relação homem com a natureza e, que 
por isso deveriam ser protegidos e preservados. 

Isso que a autora chama de saber pode ser entendido como 
conhecimento que se apresenta de tipos variados. Quando se chama um 
conhecimento de científico está se referindo a uma suposta constituição de 
discursos sobre a racionalização de classes de objetos que se pode conhecer; 
quando se pensa na construção de barcos na Amazônia, por exemplo, o 
conhecimento seria o conjunto dos discursos que por meio do método científico 
se pode dizer sobre ela, com limites bem definidos e claros. 

O saber designa o processo em que o sujeito do conhecimento sofre 
uma modificação na realização da ação de conhecer, já que não é neutro, todo 
saber é político (MACHADO, 2006) e garante o exercício do poder. Nessa 
perspectiva, o saber é o conjunto das descrições produzidas por práticas 
discursivas e não discursivas e que por meio delas conduzem o poder. O saber 
está relacionado com a questão processual do sujeito da qual fazem parte as 
condutas, repetições e dispersões. Neste caso, Foucault (2008) afirma fazer 
parte do saber médico itens que o sujeito desse discurso pode empreender 
como observação, interrogação, decifração, registro, decisão. 

Esta afirmativa não significa que o sujeito produz o saber, mas é este que 
produz o sujeito pelas práticas discursivas e não discursivas que o compõe. São 
os saberes postos em circulação que produzem os carpinteiros dos rios e seus 
modos de lidar com a natureza e não o contrário. O saber seria o conjunto de 
elementos formados de maneira regular por práticas discursiva e não discursivas, 
que se encontra assim especificado: “o domínio constituído pelos diferentes 
objetos que irão adquirir ou não um status científico” (FOUCAULT, 2008, p. 
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2004). Nesse sentido, o saber psiquiátrico moderno não é constituído pelo 
conjunto de elementos considerados verdadeiros, o seu saber é formado pelas 
condutas, singularidades, dos desvios dos discursos da psiquiatria, entre outros. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Porque a vida, a vida, a vida, 
a vida só é possível reinventada. 

Cecília Meireles 

Se a vida só é possível reinventada, a trajetória aqui descrita é uma entre 
outras tantas possíveis. Uma trajetória impar que não estava predita na partida. 
Mas parece que há uma necessidade de o pesquisador ter clareza (antecipada) 
de onde chegará com seu objeto de pesquisa, subtraindo riscos do inesperado, 
desviando dos ‘acidentes’ de percurso sempre em busca de certezas que nos 
conduzam à ‘verdade verdadeira’” (CHAVES, 2014, p. 112). Contudo, aqueles 
que já sabem o que procuram, acabam muitas vezes encontrando apenas o que 
queriam. 

As discussões propostas nesse trabalho colocam em xeque um caminho 
sem desvios ao assumir rotas alternativas e múltiplos pontos de chegada. Mas 
como fazer isso? “Como nos tornamos fortes para explodir as formas como 
lemos, compreendemos, pensamos? Ao modo do trabalho foucaultiano, 
desfocando os olhos das coisas vistas e elevando-os até as visibilidades de uma 
época; bem como, deslocando-os da moradia confortável das palavras e frases, 
para chegar aos enunciados” (CORAZZA, 2002, p. 119). 

Desse modo, as problematizações empreendidas nos permitiram olhar 
os enunciados dos materiais institucionais e sua dispersão em outras 
materialidades. Olhamos os enunciados pela multiplicação de outros modos 
abertos a partir das práticas de saber-poder, assumindo a invenção da Amazônia 
e do sujeito dito amazônida como um acontecimento que ainda que visto como 
algo comum, singular, cotidiano, nem sempre é invariável e unidirecional. 

Para percorrer essa trajetória sinuosa leituras foram feitas, desfeitas e 
refeitas, ideias foram propostas e experimentadas algumas possibilidades que 
permitiram compor a trama enunciativa que fabrica uma Amazônia entendida 
como real e que se diz que o Brasil e o mundo precisam conhecer, aproximar, 
proteger, contemplar, explorar...  

A trajetória sinuosa da pesquisa construída por meio de uma lógica artesã 
está imbricada com o processo formativo da pesquisadora nos descaminhos de 
pesquisar como ato de criação. Discurso e saber são as ferramentas teórico-
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metodológicas tomadas de Michel Foucault para empreender as análises, no 
propósito de desnaturalizar as descrições, caracterizações e definições que 
determinam supostas verdades, modos de ver e dizer a Amazônia e os sujeitos 
ditos amazônidas. 
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Mateus de Souza Coelho Filho 
Yuri Expósito Nicot 

Adelmo Carvalho da Silva 
 

RESUMO: A prática pedagógica do professor é essencial para que consiga desenvolver 
bem seu trabalho docente e alcançar os objetivos. Por um lado, é por meio desta que 
os alunos se capacitam para adquirem habilidades e competências para viverem e 
interagirem na escola, bem como na sociedade em que tecem suas relações e práticas 
sociais. Por outro, podem ser sujeitos alienados, passivos e memorizadores de 
conhecimentos que não atende e dialoga com suas necessidades e realidade cotidiana. 
O presente trabalho objetiva analisar a prática pedagógica, o modelo processo-produto 
e a interatividade a partir de seus pressupostos e ideais como possibilidade de emergir 
novas práticas educativas. Neste trabalho fazemos algumas considerações sobre práticas 
e tendências pedagógicas, discorremos sobre o modelo processo-produto, falamos 
sobre a interatividade em sala de aula como possibilidade de redimensionar o processo 
de ensino e aprendizagem, por fim fazemos algumas considerações finais sobre este 
estudo. 
 

Palavras chaves: Prática pedagógica. Processo-produto. Interatividade. Reflexões. 
Prática educativa.  
 

ABSTRACT: The pedagogical practice of the teacher is essential so that he can develop 
his teaching work well and achieve the objectives. On the one hand, it is through this that 
the students are able to acquire skills and competences to live and interact in the school, 
as well as in the society in which they build their relationships and social practices. On 
the other hand, they can be alienated subjects, passives and memorizers of knowledge 
that does not answer and dialogue with their daily needs and reality. The present work 
aims to analyze the pedagogical practice, the process-product model and the interactivity 
based on its assumptions and ideals as a possibility to emerge new educational practices. 
In this work we make some considerations about practices and pedagogical tendencies, 
we discuss the process-product model, we talk about interactivity in the classroom as a 
possibility to resize the teaching and learning process, finally we make some final 
considerations about this study. 

 
Keywords: Pedagogical practice. Process-product. Interactivity. Reflections. 
Educational practice. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho configura-se como estudo teórico, discuti sobre a 
relevância da prática pedagógica do professor como elemento importante para 
o desenvolvimento de seu trabalho docente, bem como para que o processo 
de ensino e aprendizagem se caracterize como possibilidade de proporcionar 
aos alunos capacidades, competências e habilidades para lhe darem com as 
situações e desafios que emergem em seu cotidiano formativo e social. Discuti 
também sobre o modelo de ensino processo-produto, o qual é visto como 
simples, tem na observação do comportamento do professor por parte dos 
alunos a variável mais importante e significativa do percurso formativo destes. É 
um modelo que concebe a aprendizagem como algo que acontece a partir de 
observação do comportamento do professor, comportamento este que de 
certo modo configura-se como estilos de ensino, estilos fechados e sem 
possibilidade de serem questionados, a aprendizagem é mensurada e medida 
para saber se o rendimento do aluno foi ou não satisfatório. Por isso, tal proposta 
de ensino sofreu críticas e fez emergir novas perspectivas de ensino. No modelo 
processo-produto a interação entre professor e aluno praticamente não existe 
por conta dos ideais deste. Nesse sentido, emergiu a necessidade de um ensino 
que valorizasse e considerasse as ideias, os conhecimentos prévios, as 
experiências, enfim toda bagagem cultural e social dos alunos como elemento 
que proporcione uma nova dinâmica e permita mais dialogo e interatividade no 
processo de ensinar e aprender. 

Para que aconteça a interatividade em sala de aula é necessário que o 
professor crie procedimentos e estratégias de ensino que levem os alunos a 
interagirem naquele ambiente, o professor deve ser criativo, propor desafios aos 
alunos, faze-los pensar de forma reflexiva, criativa, deve utilizar jogos didáticos, 
canais e aplicativos educativos, deve também fazer uso dos recursos que a ciência 
e tecnologia fornecem como elementos que ajudam e facilitam as conexões 
inerentes ao processo de ensinar e aprender, deve organizar, trazer e utilizar em 
sala de aula estes recursos tecnológicos, os quais trarão relevantes contribuições 
para que se tenha um ensino interativo, participativo, com melhores e 
significativas aprendizagens e compreensões para os alunos, bem como 
possibilidade de redimensionar a prática pedagógica do professor por meio de 
um  movimento reflexivo na e sobre a ação docente.  

O presente trabalho tem como objetivo analisar a prática pedagógica, o 
modelo processo-produto e a interatividade a partir de seus pressupostos e 
ideais como possibilidade de emergir novas práticas educativas. É um estudo de 
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caráter qualitativo, realizou-se um estudo bibliográfico, o qual foi construído com 
base nos estudos de Tardif e Lessard (2012), Gadotti (2000), Zabala (1998), 
Sacristán e Péres Gomes (1998), Vigotsky (2007), Demo (2001), Freire (2011), 
dentre outros teóricos que discutem sobre a temática, os quais contribuíram e 
ajudaram a sustentar este estudo. Neste trabalho fazemos algumas 
considerações sobre práticas e tendências pedagógicas, discorremos sobre o 
modelo processo-produto fazendo menção a pontos relevantes e críticas sobre 
a limitação do mesmo no processo educativo, falamos sobre a interatividade em 
sala de aula como possibilidade de redimensionar o processo de ensino e 
aprendizagem fazendo emergir novas práticas pedagógicas, por fim fazemos 
algumas considerações finais sobre este estudo, o qual não se esgota, pelo 
contrário traz alguma reflexões e provocações que fazem despertar novos 
estudos. 
 
CONSIDERAÇÕES SOBRE PRÁTICAS E TENDÊNCIAS 
PEDAGÓGICAS  
 

Na sociedade atual para exercer a docência com prudência, segurança, 
compromisso e êxito, o professor precisa passar por um processo de formação 
que lhe possibilite aprender um conjunto de saberes que são basilares para 
desenvolver bem, de maneira satisfatória e eficaz sua prática pedagógica. Neste 
percurso adquire conhecimentos, saberes e experiências que serão 
fundamentais para o exercício da profissão, tudo será elementar para 
desenvolver da melhor forma possível seu fazer docente, embora não seja 
totalmente suficiente uma vez que precisará adequar sua prática pedagógica as 
mudanças que acontecem e acontecerão na sociedade e que se refletem no dia 
a dia do trabalho escolar. 

De acordo com Danelussi et al (2015) nossa sociedade se transformou 
com muita rapidez, em meio às modificações do espaço e das vivências, a cada 
dia há necessidade de que os educadores acompanhem estas mudanças, à 
tendência é que se capacitem constantemente. O educador se torna mediador 
de dimensões cognitivas, afetivas e sociais em suas práticas pedagógicas e os 
elementos dessa mediação se constituem nos resultados significativos, ao 
transmitir, elaborar e reelaborar os conceitos, o educador reformula a cultura de 
modo a inserir os educandos na sociedade fazendo com que os elementos 
mediadores permitam a significação de situações reais. Os avanços tecnológicos 
e as transformações sociais que ocorreram nos últimos tempos aboliram de certa 
forma as práticas pedagógicas tradicionais, neste novo cenário temos uma 
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concepção educacional fundamentada ao paradigma de aprender, enfatizando o 
processo pedagógico como uma ação educativa que resulte em uma formação 
que possibilite a compreensão da realidade, uma vez que a construção da 
aprendizagem se estabelece durante toda a vida (SANTOS, 2011). 

O campo social e educacional sofre histórica e constantemente com os 
reflexos oriundos das mudanças culturais, científicas, e tecnológicas dentre outras 
que atingem os sujeitos sociais que se relacionam nesses contextos. Esse 
processo é mais perceptível na escola uma vez que esta deve atender as diversas 
exigências que emergem em função das mudanças que cotidianamente atingem 
os recintos escolares. O processo educativo focado na prática pedagógica do 
professor e no processo de ensinar e aprender, os quais se materializam por 
meio da relação entre professor e alunos, deve condizer com uma perspectiva 
em que se coloque em prática a boa relação entre os sujeitos do ato educativo 
como condição para que dimensão humana contribua para o êxito do percurso 
formativo dos alunos, que procurem contextualizar no cotidiano os 
conhecimentos trabalhados na escola, que o professor compreenda sua prática 
pedagógica e educativa como elemento que deve proporcionar aos alunos a 
compreensão satisfatória e significativa dos conteúdos, possibilitando-lhes a 
construção  de capacidades que os levem a agir e interagir efetivamente no 
contexto escolar, social além de outros em que estão inseridos. 

Danelussi et al (2015) afirmam que ao educador compete promover e 
favorecer o aprendizado aos alunos, atuar como um facilitador da aprendizagem 
fazendo com que se tornem sujeitos pensantes. Nas mãos dos educadores se 
encontram uma responsabilidade muito grande, pois é um espelho para os 
alunos, deve ajudá-los a superar as ignorâncias e esta se dará partindo de uma 
prática docente voltada para o aprendizado significativo. Afirmam ainda que os 
educadores da contemporaneidade tendem a se posicionarem como 
mediadores no processo de ensino e aprendizagem, estando dispostos a adquirir 
novos conhecimentos que poderão ser desenvolvidos a partir de constantes 
pesquisas no intuito de desenvolver uma construção coletiva e autônoma de 
modo que as decisões sejam tomadas com responsabilidade, neste contexto 
temos que considerar a importância de um educador crítico e que saiba avaliar 
suas práticas com frequência.  

Nesse sentido, todo professor sustenta, com consciência ou não, em 
sua prática pedagógica uma filosofia de trabalho, uma concepção de ensino e 
aprendizagem, um paradigma, um modelo, uma tendência filosófica, uma 
tendência pedagógica que norteia e sustenta seu fazer docente na mediação 
formativa e educativa que desenvolve em sala de aula. Por um lado essa prática 
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pode ser adjetivada de tradicional e conservadora, por outro de inovadora, 
transformadora, construtivista, interativa, libertadora, participativa, em fim a 
prática pedagógica sempre foi e será reflexo de um modelo pedagógico que o 
professor materializa em seu fazer docente, e esse reflexo é fruto das ações e 
atitudes que envolvem o ensino por parte do professor e a aprendizagem por 
parte dos estudantes.  

Fernandes (2008) compreende a prática pedagógica como sendo uma 
prática intencional de ensino e aprendizagem não reduzida à questão didática ou 
às metodologias de estudar e de aprender, mas articulada à educação como 
prática social e ao conhecimento como produção histórica e social, datada e 
situada, numa relação dialética entre prática-teoria, conteúdo-forma e 
perspectivas interdisciplinares. Para Veiga (1992) a prática pedagógica é uma 
prática social orientada por objetivos, finalidades e conhecimentos, e inserida no 
contexto da prática social. A prática pedagógica é uma dimensão da prática social. 

Monteiro et al (2011) corroboram as ideias mencionadas acima quando 
afirmam que a prática pedagógica se relaciona com a práxis social, na construção 
de um mundo crítico e reflexivo pelos estudantes-cidadãos. O diálogo, os 
saberes docentes são instrumentos chave do processo educativo. Professor e 
aluno são sujeitos atuantes, que buscam estabelecer o processo de 
conscientização e de transformação de si próprios e do mundo que os cerca. 
Afirmam ainda que é impossível considerar a prática pedagógica simplesmente 
como a execução de uma tarefa do professor. Implica o desenvolvimento de 
atividades construtoras de ensino e de educação, com o objetivo de atender a 
todos os estudantes e aos seus anseios de maneira genérica e homogênea, sem 
distinções.  

Sobre as tendências pedagógicas, Vagula et al (2014) afirmam que estas 
correspondem aos pressupostos teóricos que norteiam o trabalho do professor 
em sala de aula e orientam seu trabalho em diferentes momentos. As tendências 
pedagógicas orientam o trabalho cotidiano do professor, seus conhecimentos 
estão baseados em um saber científico e prático, um saber especializado, pois 
caracteriza os conhecimentos necessários para o exercício da profissão.  

Para Libâneo (1994) as tendências pedagógicas representam uma 
contínua transformação filosófica e política que interfere nas práticas didático-
pedagógicas. Luckesi (1994) classificou as tendências pedagógicas em dois 
grupos, no primeiro encontram-se as pedagogias liberais, que se classificam em 
tradicional, renovada progressivista, renovada não-diretiva e tecnicista, no 
segundo grupo estão as tendências progressistas, caracterizadas como 
libertadora, libertária e histórico crítico.  
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Não é nosso intuito aprofundá-las neste estudo, entretanto 
compreendemos que o primeiro grupo caracteriza um ensino, uma prática 
tradicional e conservadora na medida que o professor é detentor absoluto dos 
conhecimentos, a relação entre professor e alunos é perpendicular, o aluno é 
passivo e tem que decorar fielmente os conteúdos sem refletir e compreender 
os mesmos, os conteúdos são descontextualizados e não dialogam com a 
realidade dos alunos, em fim o processo de ensino e aprendizagem, a construção 
de seres pensantes fica totalmente comprometida pelos ideais desta tendência 
pedagógica. Mizukami (2002) afirma que o professor considera a reprodução 
automática e mecânica dos conteúdos pelos alunos uma garantia do processo 
ensino-aprendizagem, onde é medida a quantidade de informações e o exame 
passa a ser um ritual com fim em si mesmo. Afirma ainda que a escola é lugar 
por excelência onde se transmite o conhecimento, o ambiente deve ser austero, 
para que o aluno não se disperse, o professor é visto como autoridade moral e 
intelectual pelo aluno, enfatiza a apresentação do conhecimento de forma 
acabada, com tarefas de aprendizagens padronizadas. 

O segundo grupo tem uma visão libertadora e crítica uma vez que o 
aluno é o centro e sujeito ativo do processo de ensinar e aprender, a relação 
entre professor e aluno é horizontal permitindo um maior diálogo e interação 
entre ambos, o professor é um orientador, colaborador e instrutor da 
aprendizagem dos alunos, estes não precisam decorar os conteúdos mas sim 
compreendê-los e relacioná-los nas suas relações e práticas cotidianas, esta 
tendência possibilita aos alunos participar, interagir, construir de forma ativa e 
consciente seus conhecimentos. De acordo com Luckesi (1994) o professor é o 
incentivador, orientador e controlador, organizando o ensino em função das 
reais capacidades dos alunos e do conteúdo cultural da aprendizagem. Danelussi 
et al (2015) afirmam que o professor é mediador do processo de ensino-
aprendizagem e o aluno, como ser concreto, historicamente situado, com um 
saber que lhe é próprio que será valorizado e reelaborado a partir dos 
conhecimentos científicos trabalhados na escola. O professor comprometido se 
dedica a um ensino que permite ao aluno a construção de um pensamento 
reflexivo e autônomo. É necessário que o educador tenha consciência que seu 
modo de ser afeta com grande influência a vida dos educandos, quando há uma 
situação de diálogo, respeito mútuo e interesse, principalmente por parte dos 
professores, a aprendizagem acontece de forma satisfatória. 

Nesse sentido, é importante que o professor conheça a finalidade da 
educação levando em consideração os conhecimentos que fundamentam as 
tendências filosóficas-políticas da mesma, quais sejam: educação como redenção, 
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reprodução e transformação da sociedade. Segundo Luckesi (1994) essas são as 
três tendências filosóficas-políticas para compreender a Educação que se 
constituíram ao longo da prática educacional. Filosóficas, porque compreendem 
seu sentido; e políticas porque constituem um sentido para sua ação. O 
conhecimento dessas tendências dará ao professor o embasamento teórico-
filosófico para que aja com consciência e compromisso em seu ofício docente, 
além disso se faz necessário que conheça os pressupostos teóricos das 
tendências pedagógicas mencionadas acima como condição para guiar e embasar 
sua prática pedagógica.  

Por meio do ensino o professor ajuda a redimir, reproduzir ou 
transformar os alunos, a escola e a sociedade, bem como sua prática pedagógica 
por meio de um processo em que age, reflete e age novamente sobre a mesma. 
Pode formar alunos alienados, acríticos, passivos, sem autonomia, 
memorizadores, decoradores de conteúdos que muitas vezes nada tem a ver 
com suas relações e práticas sociais cotidianas. Pode também cultivar uma prática 
pedagógica que possibilite desenvolver alunos críticos, pensantes, interativos, 
questionadores, que não se limitam ao ensinado pelos professores, ao contrário 
dos alunos passivos e sem autonomia sempre vão em busca de mais 
conhecimentos para compreenderem o meio, as relações e práticas sociais em 
que estão inseridos.  

Nesse contexto é válido mencionar que há modelos ou tendências 
pedagógicas que valorizam mais o ensino em detrimento da aprendizagem, 
supervalorizando o papel do professor, o qual é considerado protagonista do 
processo de ensino, subestimando as capacidades cognitivas, intelectuais, 
motoras dentre outras dos alunos, vendo o primeiro como o único e verdadeiro 
douto de conhecimentos, o professor é considerado como aquele que deposita 
na cabeça dos alunos os conhecimentos prontos e acabados, faz  a transmissão  
cultural destes, os quais foram historicamente acumulados. O professor é o que 
ilumina os sem luz, ou seja, os alunos, a estes cabem o papel passivo de receber 
os conhecimentos sem questioná-los, devem memorizá-los e decorá-los como 
verdades absolutas, quando solicitados no processo avaliativo as respostas 
devem estar iguais ao ensinado pelo professor. A relação entre professor e 
alunos é vertical, o professor dita as normativas da relação pedagógica e os alunos 
devem obedecê-las sem hesitar ou ter qualquer atitude que os levem ao 
questionamento do dito pelo professor. Os conhecimentos não são 
contextualizados e não tem relação com o cotidiano, ou seja, é um ensino que 
não dialoga e não tem significado com e para a vida social dos alunos. 
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Por outro lado, há modelos em que a aprendizagem se sobrepõe ao 
ensino, ou seja, o aluno é sujeito ativo, protagonista do processo de ensino e 
aprendizagem, é o construtor de conhecimentos a partir da relação que faz entre 
os prévios e os novos, atribuindo novas compreensões e significados aos 
mesmos, bem como têm pensamentos e atitudes diferentes. O professor deixa 
de ser o protagonista do processo de ensino e aprendizagem, atua como 
mediador, interlocutor entre os conhecimentos e os alunos. O papel destes 
passa de seres passivos para seres ativos e interagentes, Nos modelos com 
perspectiva interativa, interacionista e participativa o mesmo discute, propõe, 
problematiza, questiona, interage, participa do e no processo de construção dos 
conhecimentos, em fim passa da memorização para compreensão dos mesmos, 
ao contrário de modelos tradicionais, no modelo interacionista ele visualiza 
relação e significado dos conhecimentos com seu cotidiano. A relação entre 
professor e alunos é uma relação dialógica, dinâmica e dialética.  

Estas tendências ou modelos nos fazem pensar sobre a importância, o 
papel e a função social da educação e da prática pedagógica do professor na 
manutenção da velha ou na construção de uma nova educação. É válido ressaltar 
que de um certo modo diante do quadro atual no campo educacional, inovações 
nas formas de ensinar e aprender se fazem necessárias de tal maneira que o 
professor precisa ter uma prática pedagógica que proporcione aos estudantes  
satisfatórias e significativas aprendizagens e compreensões a partir dos 
conhecimentos e conteúdos trabalhados na escola, é preciso também que a 
escola, os professores bem como os estudantes acompanhem as transformações 
que se originaram do avanço cultural, científico e tecnológico dentre outros, esse 
fato faz com que caminhem paralelamente com estas mudanças como condição 
para que dialoguem e interajam numa perspectiva crítica, inovadora, interativa, 
interacionista e participativa. Nesse sentido, Silva e Ferreira (2011) afirmam que 
novos paradigmas se formam tendo em vista a leitura da realidade, devendo 
acompanhar as suas transformações e dar conta de uma visão sistêmica. A 
relação teoria-prática faz parte desse pensamento e de uma visão de 
integralidade do ser humano e da própria realidade em transformação. 

 
MODELO PROCESSO-PRODUTO: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES E 
REFLEXÕES 

 
De acordo com Pérez Gómes (1998) o ensino nas sociedades 

contemporâneas se desenvolve em instituições especializadas para cumprir esta 
função. A aprendizagem dos alunos/as ocorre em grupos sociais nos quais as 
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relações e as trocas físicas, afetivas e intelectuais constituem a vida do grupo e 
condicionam os processos de aprendizagem. Assim, para que o professor/a 
possa intervir e facilitar os processos de reconstrução e transformação do 
pensamento dos alunos/as, deve conhecer as múltiplas influências que 
acontecem na complexa vida da aula e intervêm decisivamente no que os 
estudantes aprendem e nos modos de aprender. O modelo processo-produto 
é uma perspectiva de ensino e aprendizagem que compreende o fenômeno 
educativo como algo simples, sem tanta relevância e significado principalmente 
para os alunos. O trabalho docente, a prática pedagógica do professor em sala 
de aula sintetiza-se nas relações observáveis e fechadas do comportamento do 
professor ao ensinar e o rendimento mensurável do aluno ao aprender, se é que 
podemos dizer que houve aprendizagem por parte do segundo, uma vez que 
este é um mero e passivo expectador do processo de ensino e aprendizagem. 

Neste modelo o objetivo para entender as questões e problemáticas 
referente ao ensino é pautada no estabelecimento de conexões entre os padrões 
de comportamento do professor, segundo Pérez Gómes (1998) estes 
comportamentos podem ser vistos como estilos definidos de ensino, 
acontecimento que o autor chama de variável independente e denomina de 
processo, e o rendimento do aluno que chama de variável dependente e 
denomina de produto. Percebe-se nesta dualidade que o professor é quem vai 
moldar a aprendizagem do aluno na medida que o segundo tem como 
parâmetro para aprender o comportamento que ele observa de seu professor. 
Por sua vez o professor vai mensurar a aprendizagem do aluno a partir do que 
o aluno absorveu do comportamento do professor. É uma relação de ensino e 
aprendizagem muito limitada e sem diálogo recíproco entre ambos, fato nocivo 
e danoso para que ocorra realmente ensino por parte do professor como 
também aprendizagens e compreensões por parte dos alunos. Libâneo (1994) 
corrobora o dito acima afirmando que na relação professor-aluno prevalece a 
autoridade do professor e a passividade do aluno, por meio de uma atitude 
receptiva dos alunos, a ausência de comunicação entre eles.  

Vagula et al (2014) afirmam que o professor é quem instrui o aluno, em 
que os conteúdos devem ser assimilados e os modelos apresentados imitados, 
sendo necessária para tal, a intervenção pedagógica do professor. Nessa relação 
que se apresenta vertical, o professor toma decisões relativas à sua metodologia, 
conteúdo, avaliação e formas de relacionamento professor-aluno para conduzi-
los a consecução dos objetivos que são desvinculados de sua realidade. Pérez 
Gómes (1998) destaca que o conceito de ensino subjacente a tais proposições 
é bem simples: o comportamento observável do professor/a é a variável mais 
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significativa e decisiva na determinação do rendimento acadêmico do aluno/a. O 
ensino se reduz ao comportamento observável do docente e a aprendizagem 
ao rendimento acadêmico do estudante também observável e possível de ser 
medido. 

Percebe-se que esse modelo de ensino não é muito apropriado na 
escola atual uma vez que não possibilita ao aluno aprendizagens que o leve a 
compreender, agir e interagir na realidade em que está inserido, da mesma 
forma se configura num modelo simples e que reduz a aprendizagem a 
observação do comportamento do professor, não permite ao aluno aquisição 
de capacidades, competências e habilidades que os instrumentalize  a terem 
relações e práticas sociais participativas, interacionistas e interativas. Para Pérez 
Gómes (1998) é esta simplificação exagerada dos componentes e processos da 
vida da aula que provocou o abandono progressivo do modelo, apesar de 
contínuas retificações que tornaram mais complexo o modo inicial, mas que não 
mudou substancialmente sua concepção simplista. Nessa perspectiva, por não 
conseguir proporcionar uma educação ampla, abrangente, libertadora, criativa, 
inovadora, em fim por não se adequar as exigências da educação atual esse 
modelo não conseguiu se perpetuar, embora de um certo modo ainda 
percebamos resquícios deste nas escolas contemporâneas, nesse sentido 
recebeu críticas a partir da divergência quanto a seus ideais.   

A primeira crítica que o modelo recebeu foi considerar que a prática 
educativa é reduzida às condutas observáveis na medida que pondera e valida 
somente o que pode ser observado como garantia para que aja o ensino e o 
aprendizado, perdendo o caráter de significação do processo de interação. A 
relação entre o observado e os significados ocultos dessa relação não é única, 
pelo contrário apresenta e tem vários significados, sofre mudanças de acordo 
com a ótica de quem observa bem como do contexto onde se desenvolve o 
processo de ensino e aprendizagem. A segunda crítica é que se define de forma 
única o fluxo da influência na da sala de aula, ou seja, este fluxo acontece de 
acordo com as normativas e ações da prática do professor. Pérez Gómes (1998) 
afirma que não é certo que somente o professor influa nos alunos/as. Por outro 
lado, os alunos/as desenvolvem suas próprias iniciativas, ainda que com bastante 
frequência tenham que ocultá-las, quando o modelo de intercambio posto pelo 
professor não as valorize, impeça-as e penalize. Inclusive a atitude surda de 
resistência ou de passividade é um comportamento do aluno/a que influi 
decisivamente na vida da aula e, na aprendizagem adquirida.  

A terceira crítica diz respeito a descontextualização das condutas do 
professor e dos alunos, pior ainda, o modelo defende que essas condutas sejam 
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válidas genérica e universalmente, fato danoso na medida que cada circunstância 
e contexto é que vai definir como as condutas se desenvolverão no processo de 
ensino e aprendizagem, bem como na vida em sala de aula. Pérez Gomes (1998) 
diz que os comportamentos humanos são sempre em parte situacionais, 
condicionados pelo contexto, e não se pode entender nem interpretar a menos 
que conheçamos as determinações desse contexto. Assim sendo, condutas 
docentes que parecem induzir um tipo de comportamento discente num grupo 
de aula concreto podem provocar comportamentos bem diferentes em outro 
grupo de alunos/as em circunstâncias e momentos distintos. A quarta crítica 
caracteriza-se pela restrição a variável produto, ou seja, o rendimento acadêmico 
do aluno. Tal fato acontece em função das provas e testes mensurarem e 
fazerem referência a uma pequena parcela do aprendido ao longo da vida no 
ambiente escolar. As atividades avaliativas para verificar o desempenho do aluno 
fazem menção a cultura genérica, limitada e sem nexo com a realidade dos 
alunos. 

A quinta crítica perpassa pelos instrumentos de observação, ou seja, 
estes são rígidos e dialogam com a limitação conceitual do próprio modelo ora 
discutido. As categorias elaboradas para observar tendem a homogeneizar as 
atitudes de quem observa. Esse fato não é compreendido de forma eficaz na 
medida que na elaboração das categorias de observação elementos importantes 
podem não ser inseridos, dificultando uma observação que retrate com eficácia 
a realidade observada, bem como os sujeitos que dela fazem parte, mesmo que 
sejam sujeitos passivos. Pérez Gomes (1998) afirma que o observador busca 
padrões gerais de conduta que possam ser generalizados, de modo que seus 
sistemas conceituais e seus instrumentos e métodos de coleta de dados podem 
dificultar-lhe a consideração de acontecimentos inesperados e pouco usuais, mas 
que são decisivos e relevantes na determinação da vida e da história da aula. 

A sexta crítica envereda pela perspectiva de não considerar a significância 
dos conteúdos no processo de ensino e aprendizagem. O que se enfatiza é a 
interação comportamental na vida da sala de aula, não é lavado em consideração 
o grande valor dos conteúdos como elementos importantes no processo de 
ensinar e aprender, entretanto são estes que vão sustentar na prática da sala de 
aula o que os alunos devem aprender como condição para terem relações e 
práticas sociais participativas, interativas e inovadoras. Nesse modelo de ensino 
os comportamentos e estilos docentes não podem estar desconexos com a 
natureza dos conteúdos com os quais professor e alunos trabalham, é dado 
pouco ou quase nenhum valor a diferença que os conteúdos curriculares exigem 
e necessitam.  
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A sétima e última crítica feita ao modelo processo-produto é 
extremamente nociva ao processo de ensino e aprendizagem uma vez que o 
mesmo não considera o aluno como sendo uma variável ativa, importante e 
significativa do processo. Neste percurso o aluno é visto como alguém sem valor 
e sem perspectiva de aprender algum tipo de conhecimento que o capacite a 
viver melhor, como um cidadão digno de se relacionar em e na sociedade. 
Rodrigues, Moura e Testa (2011) afirmam que a centralidade do professor se 
evidencia na organização física da sala de aula, ele consegue ter uma visão ampla 
de todo o corpo estudantil, impondo sua disciplina e autoridade, ao aluno cabe 
ouvir, decorar e obedecer. Além disso, é visto como receptor, assimilador, 
repetidor, reage somente em resposta a alguma pergunta do professor, ainda 
que responda o interrogatório do professor e faça os exercícios pedidos, ele tem 
uma atividade muito limitada e pouco participa da elaboração dos conhecimentos 
que serão adquiridos. Sua tarefa principal é memorizá-los sem nenhuma 
estratégia de aprendizagem. 

Portanto o modelo processo-produto, o qual tem características e se 
correlaciona com a escola tradicional, tem no professor e no comportamento 
deste a variável mais importante, essencial e significativa para que o processo de 
ensino e aprendizagem se desenvolva, esses comportamentos definem os estilos 
do ensino por parte do professor e a observação dos comportamentos do 
mesmo define a aprendizagem por parte dos alunos. Esse modelo prima pela 
repetição, memorização, decoração e mecanização dos conhecimentos e não 
pela compreensão destes, por outro lado esta compreensão configura-se como 
fator elementar para conviver e se relacionar na sociedade contemporânea, isto 
porque a sociedade exige de seus partícipes não respostas fechadas, prontas e 
acabadas, pelo contrário exige respostas com argumentos lógicos e 
convincentes, principalmente quando se cobra os conhecimentos adquiridos na 
escola, bem como no campo profissional.  

Pérez Gomes (1998) ratifica o dito acima quando afirma que o modelo 
processo-produto só tem justificativa dentro de uma concepção condutista e 
mecânica da aprendizagem humana. Se o aluno/a é mais um objeto passivo do 
condicionamento ou modelagem do que ativo processador de informação e 
mediador de sua conduta, então talvez se poderiam aceitar os planos processo-
produto. Mas ninguém duvida hoje em dia que o estudante é um ativo mediador 
de suas respostas e que o objetivo-chave da educação e do ensino é promover 
nele o desenvolvimento de capacidades, conhecimentos e atitudes que lhe 
permitam se desempenhar por si mesmo no meio em que vive. Aprender a 
aprender, perceber, interpretar, raciocinar, investigar e intervir na realidade são 
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capacidades operativas que somente se aprende agindo, fazendo, intervindo 
ativamente, mediando, enfim, entre as situações externas e as condutas.  

Tardif e Lessard (2012) fazem um destaque importante quando afirmam 
que a perspectiva denominada tradicional atribui aos professores o papel de 
transmissores de conhecimentos e controladores dos resultados obtidos. O 
aluno deve interiorizar o conhecimento tal como lhe é apresentado, de maneira 
que as ações habituais são a repetição do que se tem que aprender e o exercício, 
entendido como cópia do modelo, até que seja capaz de automatizá-lo. Esta 
concepção é coerente com a crença de que a aprendizagem consiste na 
reprodução da informação, sem mudanças, como se se tratasse de uma cópia 
na memória do que se recebe através de diferentes canais.  

Por outro lado os autores afirmam ainda como a concepção 
construtivista do ensino e da aprendizagem e a natureza dos diferentes 
conteúdos estabelecem parâmetros nas atuações e relações que acontecem na 
aula. Na boa lógica construtivista parece mais adequado pensar numa 
organização que favoreça as interações em diferentes níveis. Uma concepção 
construtivista do ensino se articula em torno do princípio da atividade mental dos 
alunos, promover a atividade mental auto-estruturante, que possibilita 
estabelecer relações, a generalização e a atuação autônoma, supõe que o aluno 
entende o que e porque faz e tem consciência do processo que está seguindo. 
Isto é que lhe permite dar-se conta das dificuldades e, se for necessário, pedir 
ajuda. Também é o que lhe permite experimentar que aprende, o que sem 
dúvida, o motiva a seguir se esforçando.  

A partir das questões mencionadas precisamos repensar a educação, o 
processo educativo e a vida da aula para que o ensino a aprendizagem entre 
professor e alunos ganhe novas perspectivas, novos horizontes e possibilite a 
ambos dialogarem e agirem no sentido de atender as demandas e exigências da 
sociedade contemporânea. Leão (1999) assevera que as críticas a escola 
tradicional marcaram o início do surgimento de novas abordagens de ensino que 
tiveram a partir da própria abordagem tradicional como referencial teórico e 
prático de ensino. O surgimento das novas abordagens surge justamente a partir 
da reflexão sobre as práticas do modelo processo-produto e da escola tradicional 
que não estavam mais dando conta de proporcionar um ensino interativo, 
satisfatório, eficaz e que pudesse proporcionar aprendizagens e compreensões 
significativas em lugar de memorizar, repetir fielmente, decorar e mecanizar os 
conhecimentos trabalhados na escola. 
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INTERATIVIDADE EM SALA DE AULA: POSSIBILIDADE DE 
REDIMENSIONAR O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 
 

Hoje em dia o processo de ensino não pode mais ser compreendido 
como transmissão pronta e acabada de conhecimentos e a aprendizagem como 
simples acúmulo dos mesmos, da mesma forma esses dois aspectos não podem 
estar desconexos das relações e práticas dos sujeitos que vivem, agem e 
interagem nos diversos ambientes sociais, dentre estes a escola como instituição 
social formativa e educativa, uma vez que de certo modo não faz mais sentido 
uma educação domesticadora de comportamentos e pensamentos, uma 
educação em que a relação entre professor e alunos seja vertical e sem interação 
entre ambos, uma educação em que os conteúdos não possam se estender para 
além dos muros da escola, enfim, a escola de hoje precisa pensar numa educação 
que capacite as pessoas para enfrentarem situações e desafios que são postos 
cotidianamente aos sujeitos que compõe e formam a sociedade, intrínseco a esta 
a escola. O professor precisa compreender que seu trabalho docente, sua prática 
pedagógica passa pela tessitura das relações e dimensões humanas no 
desenvolvimento do processo de ensinar e aprender, nessas relações e 
dimensões o caráter interativo deve permear sua prática como possibilidade de 
ser competente, de ter êxito e eficácia nas atividades desenvolvidas em sala de 
aula, principalmente as atividades que objetivam proporcionar a aquisição de 
boas e significativas aprendizagens. 

Nesse sentido, Tardif e Lessard (2012) asseveram que a interatividade 
caracteriza o principal objeto do trabalho do professor, pois o essencial de sua 
atividade profissional consiste em entrar numa classe e deslanchar um programa 
de interações com os alunos. Isso significa que a docência se desenrola 
concretamente dentro das interações: estas não são apenas algumas coisas que 
o professor faz, mas constituem o espaço no qual penetra para trabalhar. Por 
isso, ensinar é um trabalho interativo. A interatividade do trabalho docente não 
se limita a ações físicas, a comportamentos materialmente observáveis. O que 
chama atenção na observação dos professores em classe é a importância da 
dimensão linguagem, e, mais amplamente, a dimensão comunicativa de suas 
interações com os alunos. 

Em sua prática pedagógica e na vida em sala de aula o professor precisa 
essencialmente fazer uso do aspecto interativo, mas para que aja de fato a 
interatividade outro elemento é importante, a linguagem. Esta configura-se no 
canal que permite a interação entre professor e alunos, entre os próprios alunos 
e toda comunidade escolar. A linguagem é um instrumento importante porque 
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possibilita o desenvolvimento cognitivo do aluno entre outros aspectos, por 
meio desta há compreensão dos conhecimentos ensinados pelo professor, 
entretanto deve ser clara, objetiva e deve estar ao nível da maturidade intelectual 
dos alunos.  

Vygotsky (2007) destaca que a linguagem insere o indivíduo filo e 
ontogeneticamente numa estrutura simbólica. Essa estrutura modifica o 
organismo, que passa a responder não só às necessidades básicas de 
sobrevivência e conservação da vida (instintos), mas às necessidades culturais e 
contextuais do mundo simbólico. O conhecimento só pode ser adquirido pela 
mediação do simbólico; a relação entre o sujeito e o objeto do conhecimento é 
indireta, dada a existência da linguagem e só pode ser mediada por suas regras 
semânticas e discursivas, assim como o conjunto de signos verbais ou não que a 
compõe. 

Zabala (1998) afirma que um dos objetivos de qualquer bom profissional 
consiste em ser cada vez mais competente em seu ofício. Geralmente se 
consegue essa melhora profissional mediante o conhecimento e a experiência: 
o conhecimento das variáveis que intervêm na prática e a experiência para 
dominá-las. Na sala de aula acontecem muitas coisas ao mesmo tempo, 
rapidamente e de forma imprevista, o que faz com que se considere difícil, 
quando não impossível, a tentativa de encontrar referencias ou modelos para 
racionalizar a prática educativa. A respeito da experiência do aluno como 
elemento importante para que este adquira novos conceitos e conhecimentos, 
Brunner (1991) assevera que a escola não deve perder de vista que a 
aprendizagem de um novo conceito envolve a interação com o já aprendido. 
Portanto as experiências e vivências que o aluno traz consigo fornecem novas 
aprendizagens. 

Santos e Cruz (2015) reforçam essa ideia quando afirmam que a 
aprendizagem é um processo contínuo e universal em termos de potencialidade 
e capacidade. Sendo assim, a criança, o adolescente, o adulto e o idoso não 
aprendem apenas na escola ou nas universidades. Já trazem um tipo de 
conhecimento prévio, adquirido e construído com base em suas vivências e 
experiências, sem o rigor da educação formal e sem a sua cientificidade, e é com 
esse saber que as escolas e universidades têm de aprender a lidar, sem negá-lo 
nem superestimá-lo, apenas sistematizá-lo e tê-lo como um dos objetos de 
estudo.  

Essa é uma questão importante para que o processo de ensino e 
aprendizagem tenha um caráter interativo, isto porque a escola, a universidade 
e principalmente o professor em sua prática pedagógica devem considerar os 
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conhecimentos prévios dos alunos para que estes sintam-se valorizados e 
inseridos no ambiente escolar, bem como para que a comunicação entre 
professor e alunos flua de tal maneira que os conhecimentos destes se ampliem 
e aprofundem. Para Tardif e Lessard (2012) toda ação social é voltada para o 
outro, esta característica da ação é estritamente vinculada a linguagem, isto é, a 
comunicação, em sentido amplo. Do ponto de vista da comunicação social, 
ensinar não é fazer alguma coisa, mas fazer com alguém alguma coisa significativa: 
o sentido que perpassa e se permuta em classe, as significações comunicadas, 
reconhecidas e partilhadas são um meio de interação pedagógica. Neste sentido, 
a pedagogia é uma ação falada e significativa, uma atividade comunicada.  

Zabala (1998) ressalva que os processos educativos são complexos por 
isso não seja fácil reconhecer todos os fatores que os definem. A estrutura da 
prática obedece a múltiplos determinantes, tem sua justificação em parâmetros 
institucionais, organizativos, traduções metodológicas, possibilidades reais dos 
professores, dos meios e condições físicas existentes, etc. mas a prática é algo 
fluido, fugidio, difícil de limitar com coordenadas simples e, além do mais, já que 
nela se expressam fatores, ideias, valores, hábitos pedagógicos etc. 

Nessa discussão sobre a interatividade, é importante destacar que 
tecemos algumas ponderações levando em consideração o aspecto presencial 
entre professor e alunos, bem como entre os próprios alunos, enfim entre todos 
os sujeitos envolvidos diretamente no processo de ensinar e aprender. 
Entretanto no mundo atual sabemos que a interatividade na escola e na sala de 
aula também pode acontecer com advento do avanço científico e tecnológico, 
considerando todos os aparatos e recursos que a tecnologia da informação e da 
interação podem proporcionar no e para o processo educativo como um todo.  
Hoje em dia temos escolas equipadas com sala de jogos, lousa digital, 
computadores, projetores multimídia, internet, jogos didáticos, canais, aplicativos 
e jogos educativos, enfim, é notório que as escolas e o processo educativo 
usufruem destes aparatos científicos e tecnológicos, isso é um elemento a mais, 
mas não o único para que o processo de ensino e aprendizagem aconteça 
eficazmente e se construa uma educação que dialogue e interaja com todo esse 
aparato científico e tecnológico como condição para se desenvolver capacidades, 
competências e habilidades que levem os sujeitos escolares e sociais a estarem 
aptos para lhe dar com mundo contemporâneo.  

Por outro lado essa nova forma interativa de educar, de desenvolver o 
processo de ensino e aprendizagem levando em consideração os recursos da 
ciência e da tecnologia, em muitas realidades do Brasil ainda nem chegou, isto 
porque muitos sistemas de ensino sofrem com escassez de recursos materiais 
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ou as vezes o próprio recurso humano (professores, alunos  e demais 
funcionários que trabalham na escola) não tem o conhecimento técnico para 
desenvolver suas atividades profissionais utilizando esses recursos como 
elementos que ajudam nas atividades que a escola, professores e alunos 
desenvolvem no recinto escolar.  

Nesse sentido, Gadotti (2000) afirma que as consequências da evolução 
das novas tecnologias, centradas na comunicação de massa, na difusão do 
conhecimento, ainda não se fizeram sentir plenamente no ensino. Os sistemas 
educacionais ainda não conseguiram avaliar suficientemente o impacto da 
comunicação audiovisual e da informática. A educação opera com a linguagem 
escrita e a nossa cultura atual dominante vive impregnada por uma nova 
linguagem, a da televisão e a da informática, particularmente a linguagem da 
internet. Os que defendem a informatização da educação sustentam que é 
preciso mudar os métodos de ensino para reservar ao cérebro humano o que 
lhe é peculiar, a capacidade de pensar, a função da escola será ensinar a pensar 
criticamente. Para isso é preciso dominar mais metodologias e linguagens, 
inclusive a linguagem eletrônica. 

É válido ressaltar que estes recursos ajudam na prática pedagógica do 
professor, mas não são os únicos, aquele pode desenvolver sua prática utilizando 
também recursos materiais do meio ambiente, da escola, do dia a dia dos alunos, 
materiais concretos dentre outros. Entretanto essa é uma questão que depende 
da relação e conexão que o professor vai fazer entre conteúdos, objetivos, 
procedimentos metodológicos, didáticos e avaliativos quando desenvolver sua 
prática pedagógica, bem como o contexto e as circunstâncias onde está 
acontece. 

Santos e Cruz (2015) relatam que na era da informática, a comunicação 
e os laços sociais transformaram-se e adquiriram novas configurações, 
desenvolveram-se novas técnicas e recursos de interação, a educação não pode 
ficar alheia a essas transformações. As linguagens e códigos virtuais são recursos 
da era moderna que vão gerar um novo tipo de relação afetiva, à qual a noção 
de presença se torna mais ampla e relativa, cria novos discursos, como o da 
efemeridade da relação tempo/espaço, e cria também novas concepções 
pedagógicas. 

Demo (2001) corrobora afirmando que a educação não pode escapar 
da fascinação tecnológica, as instituições educacionais se atrasaram, porque 
criaram um filho que corre à velocidade da luz e não conseguem mais 
acompanhá-lo. Formar cidadãos críticos e reflexivos passa pela formação técnica 
e o desenvolvimento de habilidades e competências que permitam a esse 
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cidadão usar os recursos tecnológicos, que são parte da produção científica da 
humanidade, e cabe à escola inserir o educando nesse contexto de herança 
cultural e tecnológica. 

Portanto os recursos advindos do campo científico e tecnológico se 
configuram como elementos importantes para que o professor em sua prática 
educativa e pedagógica aja numa perspectiva em que a interatividade se 
materialize e proporcione aos alunos conhecimentos que produzam 
aprendizagens e compreensões que os instrumentalizem a fundamentar de 
forma consistente seus argumentos em suas relações e práticas sociais. Da 
mesma forma a interatividade na sala de aula é uma necessidade nos dias atuais 
uma vez que que o processo de ensinar e aprender configura-se como via de 
mão dupla, ou seja, tanto professor quanto alunos são sujeitos ativos e 
participativos em que ao mesmo tempo que o primeiro ensina, aprende com os 
segundos e vice-versa. Isto porque o professor precisa e depende dos alunos 
como sujeitos com os quais vai mediar e fazer a transposição didática do 
conhecimento, por sua vez os alunos precisam do professor como sujeito que 
vai ajudá-los a superar consciência ingênua e empírica e buscar materializar a 
consciência crítica e científica.  

Freire (2011) assevera que não há docência sem discência, as duas se 
explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem 
a condição de sujeito um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem 
aprende ensina ao aprender. Quem ensina ensina alguma coisa a alguém. É por 
isso que, do ponto de vista gramatical, o verbo ensinar é um verbo transitivo 
relativo, verbo que pede um objeto direto  – alguma coisa – e um objeto indireto  
– a alguém. Quanto mais criticamente se exerça capacidade de aprender, tanto 
mais se constrói e desenvolve o que venho chamando “curiosidade 
epistemológica”, sem a qual não alcançamos o conhecimento cabal do objeto. 
Essa reciprocidade dialógica e interativa na relação humana entre professor e 
alunos é que vai garantir um processo de ensino e aprendizagem, para tanto será 
necessário que o professor utilize procedimentos e estratégias metodológicas 
que considerem uma participação ativa e interativa dos alunos, bem como utilize 
recursos da ciência e da tecnologia como elementos que os ajudarão a 
desenvolver bem e de forma eficaz sua prática pedagógica. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Neste ensaio que discuti sobre o modelo processo-produto, para o 
mesmo ser compreendido foi necessário discorrer um pouco sobre práticas e 
tendências pedagógicas, bem como estas práticas podem se materializar em 
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práticas interativas ou não em sala de aula, levando em consideração os 
procedimentos e recursos necessários como condição para fortalecer o 
processo de ensino aprendizagem. Os professores em seu ofício docente 
precisam, por meio de sua prática pedagógica, materializar os conhecimentos, 
saberes e experiências naquele processo, isto é feito através da relação e 
dimensão inter e intrapessoal que concretiza junto aos alunos. Nesse sentido, a 
prática pedagógica configura-se como uma prática permeada de intenções 
formativas e educativas, que compreende a educação como produção social e 
histórica, que considera a relação lógica entre teoria e prática, bem como 
aspectos interdisciplinares que estão intrínsecos no processo de ensino e 
aprendizagem, enfim a prática pedagógica é orientada por objetivos e 
conhecimentos e se insere num contexto mais amplo, qual seja, a prática social, 
por esse motivo a prática pedagógica é uma dimensão que está inserida na prática 
social.   

A respeito das tendências pedagógicas, estas correspondem aos 
pressupostos teórico-filosófico que sustentam o trabalho docente, a prática 
pedagógica do professor no ambiente de sala de aula, da mesma forma ajuda 
também em diversos momentos em que precisa resolver situações que 
emergem no transcorrer de sua prática pedagógica. Quando o professor não 
tem conhecimento teórico, filosófico e metodológico sobre os pressupostos e 
intencionalidades das tendências pedagógicas este pode ter uma prática aleatória 
não sabendo qual a finalidade de seu trabalho educativo, não tem consciência do 
que, porque, como e para quem faz. Quando tem conhecimento age sabendo 
o que faz, porque faz e com que intencionalidade. Sua concepção de educação 
será importante para direcionar sua prática pedagógica. 

A prática pedagógica do professor pautada no modelo processo-
produto é uma prática em que o processo de ensino e aprendizagem é visto 
como algo simples, sem relevância e significado e se resume no comportamento 
observável do professor. É considerado vertical na medida que o professor é 
detentor do saber, impõe e determina o que e como vai transmitir os conteúdos 
aos alunos, isto porque o comportamento observável do professor é a variável 
mais importante e significativa do processo de ensino e aprendizagem. Os 
últimos são simplesmente expectadores com atitudes de passividade, 
memorização e mecanização durante as relações em sala de aula.  

O modelo de ensino processo-produto não é muito apropriado para 
atender as exigências da sociedade e da escola atual, diante desse fato recebeu 
algumas críticas. Resume a prática educativa as condutas observáveis do 
professor como sendo a única forma de ensinar, bem como de aprender na 
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medida o primeiro pode medir a aprendizagem do segundo. O fluxo de 
influência na sala de aula é definido de forma unidirecional pelo professor que 
decide as normas para o desenvolvimento do fluxo. Descontextualiza as 
condutas tanto do professor quanto do aluno, restringindo o que o autor chama 
de variável produto, isto é, o rendimento acadêmico do aluno. Isto acontece na 
medida que os instrumentos de avalição são rígidos porque dialogam com a 
limitação conceitual do próprio modelo. Não pondera a relevância e significância 
dos conteúdos no processo de ensinar e aprender, fato que é nocivo uma vez 
que não considera e visualiza o aluno como ser ativo, participativo e interativo 
do processo educativo.  

Diante das proposições do modelo processo-produto este recebeu 
várias críticas que fizeram repensar ato educativo e o ato de ensinar e aprender 
numa perspectiva em que se considerasse uma relação mais ativa, participativa e 
interativa entre professor e aluno, bem como entre todos os envolvidos 
diretamente no processo de ensino e aprendizagem. Emerge aí perspectiva da 
interatividade, a qual considera e avalia todas as variáveis e elementos deste 
processo. A relação professor-aluno é vista numa abordagem dinâmica, dialógica 
e dialética. O primeiro procura contextualizar os conteúdos com a realidade e 
experiências do segundo. O processo avaliativo visa não medir, mensurar o 
quanto aluno aprendeu, pelo contrário procurar atribuir significado para que o 
mesmo apreenda e compreenda que o que está sendo avaliado não é a 
quantidade mas a qualidade do que aprendeu, mostrando ao aluno como 
relacionar este aprendizado nas suas relações e práticas sociais.  

Na perspectiva interativa do ato educativo, é válido destacar a 
importância e contribuição dos recursos que a ciência e tecnologia proporcionam 
ao mesmo, o qual é materializado pela prática pedagógica do professor no 
desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. Os recursos 
tecnológicos configuram-se como potenciais elementos que impulsionam o 
trabalho educativo entre professor e alunos, isto porque existem diversos 
recursos que podem facilitar este processo, bem como a relação entre ambos. 
Do ponto de vista da interatividade professor e alunos tem que agir de forma 
ativa, coletiva, colaborativa e participativa, uma vez que o sucesso, êxito e eficácia 
depende de ações conscientes, intencionais e que promovam de fato mudanças 
nos pensamentos, comportamentos e ações tanto do primeiro e quanto dos 
segundos. 
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‘OBSERVAÇÃO REFLEXIVA’ SOBRE A AÇÃO DOCENTE DE 

PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICA 
'REFLECTIVE OBSERVATION' ON THE TEACHING ACTION OF TEACHERS 

TEACHING MATHEMATICS 

Mauro Guterres Barbosa 
Déa Nunes Fernandes 

Tadeu Oliver Gonçalves 
 

RESUMO: O texto visa apresentar a ‘observação reflexiva’ como atividade reveladora 

de práticas docentes de professores que ensinam matemática e que possibilita o 
desenvolvimento profissional. As compreensões elaboradas são apoiadas em 
experiências vividas com discentes de uma licenciatura em matemática no 
desenvolvimento dos componentes curriculares práticos. Trata-se de uma investigação 
de cunho qualitativo em que foram analisados registros escritos e relatos orais 
constituídos a partir de situações de entrevistas com discentes do curso. Foi possível 
identificar nas reflexões dos licenciandos aproximações com: a socialização de saberes 
profissionais, a existência de um currículo oculto, experiências interdisciplinares e atitude 
interativa e dialética. A ‘observação reflexiva’ oportunizou ao licenciando o 
reconhecimento do ambiente escolar como seu futuro espaço de atuação profissional. 

 
Palavras-chave: Formação inicial. Observação reflexiva. Desenvolvimento 
profissional.  

 
ABSTRACT: The text aims to present 'reflexive observation' as an activity that reveals 
the teaching practices of teachers who teach mathematics and that enables professional 
development. The elaborate understandings are supported by experiences with students 
of a degree to teach mathematics in the development of practical curricular components. 
This is a qualitative research in which written records and oral reports were analyzed 
based on situations of interviews with students of the course. It was possible to identify 
in the reflections of the students approximations with: the socialization of professional 
knowledge, the existence of a hidden curriculum, interdisciplinary experiences and an 
interactive and dialectical attitude. 'Reflexive observation' gives the students the 
recognition of the school environment as its future professional space. 
 
Keywords: Initial teacher training, Reflexive observation, Professional development. 
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INTRODUZINDO, JUSTIFICANDO E DELINEANDO O ESTUDO 
 
Formar professores no século XXI é tarefa cada vez mais desafiadora na 

medida em que o domínio do conteúdo e a compreensão da pedagogia por si 
só, há tempos já não suportam as demandas individuais e sociais. 

A ideia de inserir na estrutura curricular de cursos de Licenciatura em 
Matemática componentes práticas que oportunizem aos futuros professores 
tempo para a vivência e sua integração ao ambiente escolar desde os primeiros 
semestres de suas licenciaturas pode ser assinalado como um significativo avanço 
no caminho da busca pela superação da racionalidade técnica. No entanto, a 
forma como essas atividades práticas têm sido desenvolvidas ainda é motivo de 
controvérsias: parece-nos que os componentes curriculares raramente 
conversam entre si e a tão desejada formação integradora acaba não se 
consolidando na formação inicial. 

Em fóruns e em encontros acadêmicos que trazem à tona questões 
relativas à formação inicial de professores são comuns discussões que tratam da 
articulação dos componentes práticos com os demais componentes do currículo, 
bem como a evidência de uma diversidade de organizações curriculares que ora 
tratam os componentes práticos como uma atividade isolada e ora como 
complemento de outros componentes do currículo. No entanto, percebemos 
nessas organizações a ausência de diretrizes claras quanto a percursos a serem 
assumidos pelos professores formadores, na perspectiva de alcançar uma 
formação integradora. Neste sentido, Moreira e David (2005) ressaltam que, no 
contexto da formação de professores que ensinam matemática, os saberes 
associados a prática docente não devem ser regulados ou transladados de fora 
para dentro da escola, “ao contrário, trata-se de uma construção elaborada no 
interior das práticas pedagógicas escolares, cujas fontes de destino são as mesmas 
práticas” (p. 39). 

Ante o exposto, nossa intenção neste estudo de abordagem qualitativa 
é apresentar a ‘observação reflexiva’ como atividade reveladora de práticas 
docentes de professores que ensinam matemática e que possibilita o 
desenvolvimento profissional. Para tanto, transitamos pelo cenário de um 
componente curricular prático no âmbito de um curso de formação inicial de 
professores de matemática de uma instituição pública de ensino superior. 
Tomamos como parâmetros registros dos relatórios de observação e relatos 
orais, constituídos a partir de situações de entrevistas, relativos às experiências 
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vividas10 por discentes da disciplina ‘Prática como Vivência Curricular no Ensino 
Médio’, do 6º período do curso, trazendo à tona aspectos da ação docente de 
professores que ensinam matemática que podem contribuir para o 
desenvolvimento profissional de futuros professores de Matemática.  

Nessa perspectiva, inicialmente apresentamos discussão teórica acerca 
da ‘observação reflexiva’, desenvolvimento profissional e formação inicial de 
professores, que nos serviu de base para a análise das categorias que emergiram 
das narrativas escritas e orais dos discentes, quais sejam: a socialização de saberes 
profissionais, a existência de um currículo oculto, experiências interdisciplinares 
e atitude interativa e dialética. 

 
A ‘OBSERVAÇÃO REFLEXIVA’ DA AÇÃO DOCENTE: FORMAÇÃO 

INICIAL DE PROFESSORES E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL  
 
Em busca de justificar o uso da ‘observação reflexiva’ da ação docente 

como elemento essencial para o reconhecimento de práticas docentes que 
podem colaborar com o estabelecimento de relações em que futuros 
professores devem manter com o mundo, com o outro e consigo, (CHARLOT, 
2001), apresentaremos uma discussão acerca da ‘formação de professores’ e 
‘desenvolvimento profissional’ entendendo que esses podem evidenciar 
aproximações com os ‘saberes docentes’ presentes na formação inicial de 
professores. Ideia que comunga com Charlot (apud Passos et.al, 2006) ao 
destacar que a relação estabelecida pelo sujeito com as práticas escolares é fator 
relevante para investigações que tratam de evidenciar o desenvolvimento 
profissional que, em nosso caso, são de professores em formação inicial.  

Assumimos a perspectiva de desenvolvimento profissional enunciada 
por Imbernóm (1994, p. 45) como sendo um “processo dinâmico e evolutivo 
da profissão docente que inclui tanto a formação inicial quanto a permanente, 
englobando os processos que melhoram o conhecimento profissional, as 
habilidades e as atitudes”.  

Outra perspectiva presente na concepção de desenvolvimento 
profissional do licenciando é o processo de reflexão presente na observação da 
ação docente, na medida em que pode possibilitar ao ‘sujeito de saber’11 o 
estabelecimento de relações que não estão postas em processos formativos 
institucionalizados, uma vez que essas vivências são singulares e não envolvem 

 
10 A experiência a que nos referimos vai ao encontro da perspectiva de Larrosa (2002, p. 21), “é o que nos 
passa, o que nos acontece, o que nos toca”. 
11 Entendido como o sujeito que se dedica (ou pretende dedicar-se) à busca do saber (CHARLOT, 2000) 
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apenas o professor em ação, mas também seus alunos. A reação dos discentes 
a essa ação pode viabilizar o estabelecimento de relações dialógicas que em um 
ambiente fora de um contexto de formação não ocorreria, aspecto realçado nas 
falas de alguns licenciandos: 

As observações podem ser consideradas como um pilar 
importante para que suas horas de regência sejam um êxito, pois 
é nesta etapa que se conhece um pouco da metodologia usada 
pelo professor da turma, buscando também analisar os alunos, 
quais as suas necessidades, assim a relação criada (...) facilitará a 
regência. (Entrevista Discente1). 

Através dessas horas podemos acompanhar o nível de 
compreensão e dificuldades dos alunos em determinados 
assuntos, possibilitando-nos elaborar regências com uma 
abordagem matemática compreensível ao nível da turma. 
(Entrevista Discente11) 

As observações irão fazer com que eu tenha conhecimento dos 
procedimentos adotados pelo professor, tanto em relação ao 
ensino quanto a relação professor/aluno e vice-versa, para que 
assim eu possa pôr em prática, fazendo adaptação conforme 
houver necessidade. (Entrevista Discente13)  

É importante porque somente assim, posso observar as 
dificuldades dos alunos e aprendo um pouco mais com o 
professor. (Entrevista Discente 4). 

Dos relatos dos licenciandos percebemos que há elementos que 
evidenciam uma prática na qual estes reconhecem a ‘observação reflexiva’ como 
etapa importante nos seus processos constituição identitária como futuros 
professores, tais como: diversidade de metodologias de ensino, nível de 
compreensão e dificuldades dos alunos, posturas docentes em relação ao 
processo de ensino-aprendizagem, dentre outros. Em muitos casos, essa 
vivência em sala de aula é a primeira na qual os licenciandos possuem a intenção 
de extrapolar a compreensão do objeto de estudo tratado e buscam reconhecer 
relações práticas presentes entre esse e os sujeitos envolvidos. 

Shulman (1986) apud Gonçalves e Gonçalves (1998) “classifica o 
conhecimento do professor em três tipos: de conteúdo, pedagógico do 
conteúdo e curricular” (p.109-110). Saberes possíveis de serem articulados pelos 
licenciandos durante o desenvolvimento de atividades práticas reflexivas em 
vivência curricular que se traduz nesta investigação, em uma ´observação 
reflexiva´ na medida em que “possibilita integração entre a teoria e a prática e 
desafia a reconsideração dos saberes científicos com vista à apresentação 
pedagógica” (ALARCÃO, 1996, p. 154). Desta feita, a ´observação reflexiva´ é 
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aqui compreendida com uma das dimensões da formação inicial de professores 
que pode disparar um processo de constituição de uma formação profissional 
com prática reflexiva. Para Gonçalves 1981 apud Gonçalves 2005, a prática 
profissional reflexiva é uma ‘reeducação’, pois há “(...) necessidade de 
identificação e apropriação de novos valores para o exercício de uma docência 
que busque superar a mera transferência de conhecimentos ou a aplicação de 
resultados de pesquisas educacionais (p.2)” 

Um questionamento pode vir à tona: existe de uma observação que não 
seja reflexiva? Uma resposta a essa interrogação pode ser encontrada em  
Dewey (1959) apud Alarcão (1996, p. 45) ao anunciar o “pensamento reflexivo 
como sendo uma espécie de pensamento que consiste em examinar 
mentalmente o assunto e dar-lhe consideração séria e consecutiva”, 
diferenciando-o de um pensamento automático e, que poderia caracterizar uma 
observação desprovida de intencionalidade e alheia ao estabelecimento de 
relações que podem promover saberes práticos oriundos da prática de outrem. 

Outro questionamento acerca da ‘observação reflexiva’ seria: o que a 
diferencia da observação que o licenciando realiza quando atua no papel de 
estudante de um componente curricular específico? Entendemos que, em 
situações nas quais o licenciando participa do processo como aluno em potencial, 
em uma componente curricular não prática (teórica), sua observação está mais 
voltada para compreender aspectos da prática do seu professor em relação ao 
domínio do saber e o fazer didático. Em situações em que o licenciando realiza 
atividades de componentes curriculares práticas com vivência o foco da 
observação está mais centrado em aspectos pertencentes a ‘noosfera’ do 
processo, dada sua posição exterior privilegiada para o reconhecimento de ‘boas 
práticas’ que viabilizem a constituição de saberes docentes, reconhecimento das 
relações professor-aluno, situações de aprendizagem, entre outros aspectos que 
a ‘observação reflexiva’ e orientada pode ajudá-los considerar. 

A expressão ‘boas práticas’ não é aqui entendida como uma simples 
adjetivação de uma prática, mas uma referência às ações docentes que 
repercutem positivamente em sala de aula ou em outros ambientes educativos 
por meio de manifestações dos alunos envolvidos no processo, sejam elas 
demonstradas em falas, gestos ou até mesmo por atitudes frente às proposições 
elaboradas por seu professor em potencial. 

Essa perspectiva encontra suporte teórico em um dos elementos 
fundamentais pontuado Fenstermacher (1989) apud Alvarez e Porta (2012), 
filósofo da educação ao identificar que as ‘boas práticas’ estão centradas “en la 
relación ontológica entre enseñar y aprender”(p. 79). Fenstermacher, 
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oportunamente, identifica que as ‘boas práticas’ são apenas um dos pressupostos 
do ensino de qualidade. Outra perspectiva e que mais se aproxima da 
‘observação reflexiva’ nos é dada por Alvarez e Porta (2012), que relaciona as 
‘boas práticas’, 

(...) con el pensamiento y la comprensión. Es el mismo Jackson 
que en La vida em las aulas (Jackson 1968/1996) abre el mundo 
privado del aula al ámbito público y otorga al docente un lugar y 
una voz para expresar sus pensamientos em el marco de una 
dimensión crítica de la educación como proceso de socialización. 
(ALVAREZ; PORTA, 2012, p.79-80) 

Nas pesquisas realizadas por Alvarez e Porta (2012) são tratadas 
investigações que utilizam como o conceito de ‘boa prática’ para tratar sobre 
professores memoráveis, que são identificados por meio questionários e 
entrevistas de seus alunos e ex-alunos. Entretanto, nesta investigação 
utilizaremos como elemento contrastante as manifestações de aprendizagem a 
partir da ‘observação reflexiva’ de professores em formação, conforme já 
anunciamos. Deste modo esperamos ter posicionado as ‘boas práticas’ em um 
patamar superior ao senso comum. 

 
O AMBIENTE DE PESQUISA: DO PERCURSO METODOLÓGICO À 
FORMAÇÃO DOCENTE 

 
Nossa investigação deu-se no espaço formativo das práticas curriculares 

de um curso de Licenciatura em Matemática em uma universidade pública do 
Estado do Maranhão, onde o núcleo curricular de práticas de ensino com 
vivência curricular é composto por três componentes: Prática Curricular no 
Ensino Fundamental, Prática Curricular no Ensino Médio e Prática Curricular na 
Dimensão Político-Social, todas com carga-horária de 135 horas/aula, 
perfazendo um total de 405 horas/aula de atividades práticas, atendendo, deste 
modo, o mínimo exigido pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). 

Dentre esses componentes curriculares, elegemos a Prática Curricular 
no Ensino Médio como espaço de investigação. Tal escolha se deu pelo fato do 
primeiro autor deste texto ter sido responsável pela orientação da atividade do 
componente no segundo semestre de 2016.  

A dinâmica de funcionamento das atividades práticas curriculares do 
curso de licenciatura em foco, obedece a uma regulação interna da universidade, 
que subdivide as 135 horas/aula de cada em uma destas atividades em três fases, 
as quais passaremos a descrever. 
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A primeira fase, com 45 horas/aula, é destinada à orientação, 
socialização e estudo das atividades e temas de interesse da Prática Curricular, 
com relação ao nível de abrangência na Educação Básica, isto é, Ensino 
Fundamental, Ensino Médio ou Político Social (com foco em práticas inclusivas). 
Os encontros desta primeira fase podem ser intensivos no início do semestre ou 
concomitante com o desenrolar do semestre letivo. 

No segundo semestre de 2016 as atividades da Prática Curricular do 
Ensino Médio foram desenvolvidas ao longo do semestre em encontros 
semanais, por o orientador acreditar que dessa forma as necessidades formativas 
dos licenciandos seriam melhor atendidas, com possibilidade de 
acompanhamento mais eficaz do desenvolvimento das atividades propostas. 

A segunda fase, com 60 horas/aula de atividades, é reservada para 
imersão efetiva em escolas públicas, a escolha dos licenciandos, uma vez que a 
universidade lócus da pesquisa ainda não possuía uma escola de aplicação para 
atender essa demanda. Entretanto é comum os licenciandos escolherem escolas 
que ficam no entorno da universidade. 

Na Matemática Licenciatura esta etapa é desenvolvida de forma 
concomitante com a primeira, por conta da opção em desenvolver a primeira 
fase ao longo do semestre, para que haja tempo hábil para o cumprimento da 
carga horária da segunda, fato ocorrido no segundo semestre de 2016. 

Nesta fase o aluno é encaminhado para realização de atividades de 
vivência na escola, que podem ser: aulas de reforço escolar; desenvolvimento, 
aplicação e participação em oficinas pedagógicas que relacionem conteúdos 
matemáticos da Educação Básica; e acompanhamento/observação de aulas 
professores da escola campo. Contudo, vale ressaltar a necessidade nesta fase 
de um supervisor pedagógico da escola para acompanhar as atividades práticas 
dos alunos, tendo em vista que esses futuros professores se encontram em 
formação docente inicial. 

Dentre as atividades da segunda fase, nossa investigação se concentrou 
nos registros dos acompanhamentos/observação da ação docente com o intuito 
de compreender como estas influenciam no desenvolvimento profissional dos 
futuros professores. Para tanto, a principal fonte de dados foram os relatórios de 
observação entregues pelos futuros professores no encerramento das atividades 
práticas, além de entrevistas que esclareceram os pontos chave de nossa análise. 

Como forma de organizar os registros das observações dos futuros 
professores estruturamos um questionário aberto com questões que 
possibilitavam aos licenciandos registrar, descrever e se posicionar acerca das 
relações dadas em sala de aula ou em outros espaços de aprendizagem.  
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No relatório de observação, além da identificação da escola, nível de 
ensino, tema da aula, o futuro professor deveria anunciar sempre, a partir de sua 
observação: os objetivos da aula, conteúdos abordados, estratégias utilizadas 
pelo professor, recursos didáticos e, além disso, descrever as intervenções 
realizadas pelos alunos, a relação professor/aluno e realizar avaliação da atividade 
observada, destacando pontos positivos e negativos.  

A terceira fase, com 30 horas/aula de atividades, é destinada para o 
planejamento, elaboração e aplicação de uma proposta pedagógica, sob 
orientação do professor responsável pelo componente curricular. Nesta fase a 
vivência deixa de ser individual e passa a ser desenvolvida em grupo de, no 
máximo, três licenciando. Acredita-se que nesta etapa os futuros professores 
iniciam a investigação, na medida em que são estimulados, a partir do contexto 
de construção de uma organização didática, a estabelecerem relações entre o 
saber e o aprender de seus alunos, promovendo assim uma prática reflexiva na 
medida em que devem estar atentos às suas ações docentes.  

Vale destacar que atualmente na instituição foco da nossa investigação, 
a maior parte da produção de trabalhos de conclusão de curso da Matemática 
Licenciatura nasce do núcleo das atividades práticas com a elaboração e aplicação 
de propostas pedagógicas. 

Para compreender como a observação da ação docente pode 
influenciar no desenvolvimento profissional de professores em formação inicial, 
optamos por uma pesquisa de natureza qualitativa e interpretativa, pois 
conforme Bogdan e Biklen (1994, p. 209) as “questões desenvolvidas para 
orientar um estudo qualitativo devem ser de natureza mais aberta e devem 
revelar maior preocupação com o processo e significado, e não pelas suas causas 
e efeitos”. Assim compreendemos que realizar investigação sob a “observação 
reflexiva” pode ser entendida como prática formativa de futuros professores, 
bem como prática desencadeadora de um processo que se constitui como 
autoformação entendida, por sua vez, (...) como processo de formação da 
consciência, como conhecimento de algo partilhado, exige pensar a formação 
docente a partir do próprio professor (MACIEL, 2001, p.4). 

Com o intuito de significar a ‘observação reflexiva’ da ação docente de 
professores em formação inicial, como elemento desencadeador de 
desenvolvimento profissional, procedemos a análise dos registros realizados 
durante a consecução das atividades das Práticas Curriculares de Ensino Médio 
e entrevistas, dado que o estudo qualitativo, segundo Fiorentini e Lorenzato 
(2006, p. 110), “busca relatar a realidade de forma profunda e mais completa 
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possível, enfatizando a interpretação ou a análise do objeto, no contexto em que 
ele se encontra”. 

Os registros a que nos referimos seguiu um roteiro previamente 
estabelecido pelo professor formador, os quais oportunizaram ao licenciando 
anunciarem não só aspectos descritivos relacionados à observação da ação 
docente, mas também, indícios de uma aproximação com suas preconcepções 
de ações nas quais os alunos externaram manifestações de satisfação, que 
interpretaremos aqui como manifestações de aprendizagem. Entendemos por 
“indícios a capacidade de, a partir de dados aparentemente negligenciáveis, 
remontar uma realidade complexa não experimentável diretamente” 
(GINZBURG, 1989, p. 152). 

A entrevista foi utilizada na perspectiva de compreender o contexto 
vivido, aspectos da experiência construída no ambiente escolar, propiciando aos 
futuros professores a oportunidade de reviver e reestabelecer conexões que os 
levaram a realizar tais registros.  

A entrevista face a face é fundamentalmente uma situação de 
interação humana, em que estão em jogo as percepções do 
outro e de si, expectativas, sentimentos, preconceitos e 
interpretações para os protagonistas: entrevistador e 
entrevistado. (SZYMANSKI, 2004, p. 12)  

Nossas categorias de análise emergiram do processo de interação dos 
instrumentos de coleta de dados, com base no referencial teórico que trata do 
desenvolvimento profissional do licenciando, fundadas a partir da triangulação das 
falas dos sujeitos de saber, não simplesmente com o intuito de validar situações, 
mas sim, no sentido de enriquecer nossas descobertas. 

o sentido da triangulação foi se modificando, abandonando-se a 
referência à validação a favor do enriquecimento da 
interpretação. A triangulação assim reconceituada busca a 
validação de métodos heterogêneos, capazes de trazer à baila 
resultados contrastantes ou complementares que possibilitam 
uma visão caleidoscópica do fenômeno em estudo, constituindo-
se em um dos caminhos da busca de credibilidade perante a 
comunidade científica. (SPINK; MENEGON 1999, p. 87) 

Além da triangulação dos instrumentos, das falas e dos registros, 
lançaremos mão da análise de conteúdo que, segundo Rizzini, Castro e Sartor 
(1999, p. 91) apud Fiorentini e Lorenzato (2006, p. 137), 

... é uma técnica de investigação que tem por objetivo ir além da 
compreensão imediata e espontânea, ou seja, ela teria como 
função básica a observação mais atenta dos significados de um 
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texto, e isso pressupõe uma construção de ligações entre as 
premissas de análise e os elementos que aparecem no texto. Essa 
atividade é, assim, essencialmente interpretativa (2006, p. 137). 

Na próxima seção passaremos a anunciar as categorias que os 
instrumentos e as técnicas nos possibilitaram construir, a partir dos registros e 
entrevistas de professores em formação inicial os quais nos permitiram articular 
as falas com as ideias-chave propostas por Imbernóm (2011). 
 
ENTRELAÇANDO AS COMPREENSÕES 
 

Nesta seção apresentamos as categorias de ações docentes que foram 
possíveis evidenciar a partir da análise dos registros e das entrevistas realizadas 
com os professores em formação inicial. Em relação as observações da ação 
docente de professores em formação inicial que colaboram para o 
desenvolvimento profissional e a constituição/reconhecimento de ‘boas práticas’, 
as quais possam vir a colaborar para a constituição de um profissional educador 
matemático que utilize estas ações docentes e oportunizem a seus alunos em 
potencial, um aprendizado significativo dos objetos de estudo da matemática. 

Sobre a formação inicial de professores, Imbernóm (2011) 
oportunamente anuncia ideias-chave que devem estar presentes em cursos ou 
programas de formação inicial de professores, que em síntese são: 

a. A formação inicial deve fornecer as bases para poder construir um 
‘conhecimento pedagógico especializado’ (IMBERNÓM, 2011, p.68). 

Entendemos que o ambiente escolar e a observação da ação docente 
encontram o conhecimento pedagógico especializado, na medida em que o 
licenciando pode reconhecer ‘boas práticas’ e pode revisitar alguns objetos de 
estudo da matemática, o que lhes possibilita reconstruir saberes pedagógicos 
articulados a conhecimentos específicos da matemática. Isso fica evidenciado na 
fala de um licenciando, quando nos diz que se surpreendeu com a forma com 
que o professor em uma de suas observações inicia o estudo dos logaritmos: 

O professor iniciou o assunto logaritmos por meio da construção 
de gráficos exponenciais e os alunos conseguiram compreender 
melhor a definição. É diferente do livro didático deles que 
primeiro define logaritmo e só depois constrói os gráficos. 
(Relatório de Observação Discente 5) 

Quando perguntado sobre essa situação na entrevista, o Discente 5 
revelou que os alunos estavam atentos às explicações do professor porque ao 
dar início a aula “(...) foi logo dizendo que logaritmo era um assunto difícil”. 
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 Ao ser perguntado sobre a estratégia utilizada pelo professor 
supervisor, o licenciando faz referência aos encontros presenciais na primeira 
fase em que havia sido alertado sobre esse tipo de postura, isto é, iniciar uma 
aula ou introduzir um novo objeto de estudo anunciando possíveis dificuldades 
de compreensão, não ser uma boa estratégia para motivar seus alunos. Mas 
percebe-se que isso não se configura como um aspecto relevante na fala do 
entrevistado, o que realmente o surpreendeu foi a forma não usual utilizada pelo 
professor para introduzir os logaritmos. 

A partir da atividade da ‘observação reflexiva’ que o licenciando 
consegue identificar estratégias de abordagens de determinado objeto de estudo, 
bem como estabelecer relação entre o espaço da sala de aula, em que 
reconhece ‘boas ações’ docentes e, ao mesmo tempo, tem consciência de que 
determinadas posturas devem ser evitadas. 

b. A formação inicial, como começo da socialização profissional e da 
assunção de princípios e regras práticas deve evitar dar a imagem de um modelo 
profissional assistencial e voluntarista que frequentemente leva a um posterior 
papel de técnico continuísta, reflexo de um tipo de educação que serve para 
adaptar de modo acrítico os indivíduos à ordem social e torna os professores 
vulneráveis ao entorno, econômico, político e social (IMBERNÓM, 2011, p.68-
69); 

A ‘observação reflexiva’ que nos subsidia com as vivências dos 
licenciandos ao mesmo tempo que os nutre com articulações de saberes 
profissionais pressupõe que o indivíduo inserido nessa ação formativa esteja 
atento para o que podemos classificar como ‘boas práticas’, validando-as por 
meio das manifestações ou reações advindas dos sujeitos envolvidos nesse 
processo. Deste modo acreditamos que a socialização de saberes profissionais 
realizadas no âmbito das componentes curriculares práticas com vivência 
curricular possuem alguns dispositivos de proteção contra o que nos alerta 
Imbernóm nesta ideia-chave, na medida em que além dos registros que 
significam as ‘boas práticas’, estes também permitem ao licenciando manifestar 
ações docentes, as quais não oportunizaram aos alunos indícios de aprendizados 
e que, por conseguinte, acabaram por ser rejeitadas e classificadas como pontos 
negativos da prática vivenciada. 

Aplicar provas com um conteúdo mais pesado do que o 
estudado. (Relatório Discente 1) 

Houve em diversos momentos das aulas observadas em que a 
maioria dos alunos estavam de conversas paralelas, atrapalhando 
o rendimento de toda a turma, porém o professor continuou 
dando sua aula, pois as intervenções usadas por ele não foram 
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suficientes para que os alunos voltassem a se concentrarem na 
aula. (Relatório Discente 2) 

Quando o professor somente copiava exercício no quadro e 
mandava eles responder em casa. (Relatório Discente 3) 

Difícil de falar, mas houve um momento que ele tentava buscou 
resolver problemas com assuntos, que exigia um 
aprofundamento maior da matemática e isso desmotivava a 
maioria. (Relatório Discente 5) 

Às vezes ele apenas copiava muito e deixava a turma bagunçar 
por um longo tempo. (Relatório Discente 7) 

Não observei algo que o professor tenha feito que tenha gerado 
o desinteresse dos alunos, geralmente eles se dispersam das aulas 
por motivos de alunos mesmo como: conversas e coisas do tipo. 
(Relatório Discente 8) 

O momento em que o professor começa a fazer exercícios sem 
ter explicado o assunto, daí no decorrer das resoluções é que o 
mesmo começa a falar sobre o conteúdo, sendo que os alunos 
não conseguem entender o que lhe é proposto. (Relatório 
Discente 12) 

Alguns alunos não gostaram de um palavriado para identificar uma 
fórmula, eu só não concordo devido às senhoras de idades e até 
mesmo evangélicas ouvirem aquilo que não é propício para sala 
de aula. (Relatório Discente 13) 

Podemos destacar da fala dos licenciandos a consciência de algumas 
posturas que devem ser evitadas, tais como: avaliar os alunos com nível de 
exigência maior do que o trabalhado durante as aulas; não envolver todos os 
alunos nas atividades propostas durante as aulas; copiar excessivamente 
atividades e não discuti-las em sala de aula; desenvolver atividades compatíveis 
com o nível de compreensão da turma; utilizar palavras inadequadas para o 
ambiente escolar; não tratar o objeto de estudo de forma adequada antes e 
propor situações-problemas em sala de aula que não estejam ao alcance de seus 
alunos. Essas são apenas algumas ações docentes percebidas pelos licenciandos 
durante o período de realização das observações. 

c. A formação inicial deve dotar de uma bagagem sólida nos âmbitos 
científico, cultural, contextual, psicopedagógico e pessoal que deve capacitar o 
futuro professor ou professora a assumir a tarefa educativa em toda a sua 
complexidade, ‘atuando reflexivamente com a flexibilidade e rigor necessários’, 
isto é, apoiando suas ações em uma fundamentação válida para evitar cair no 
paradoxo de ensinar a não ensinar (IMBERNÓM, 2011, p.68); 
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Nesta ideia-chave destacamos a atuação reflexiva com a flexibilidade e o 
rigor necessários que subjaz o processo de ‘observação reflexiva’ sob o qual 
nossos professores em formação inicial estavam inseridos. Uma vez que estes 
percebiam o uso de estratégias diferentes de um mesmo supervisor ao abordar 
o mesmo objeto de estudo em diferentes salas de aula, isto é, com diferentes 
grupos de alunos. Entendemos que neste processo reflexivo o nosso sujeito de 
saber compreendia que era necessária a adoção de postura docente diferenciada 
que atendesse às necessidades dos alunos considerando o contexto, e a postura 
destes frente aos objetos de estudo da matemática. 

Esse processo fica evidente quando o licenciando anuncia que havia 
observado que um mesmo supervisor organizou didaticamente o tratamento de 
um mesmo objeto de estudo de forma diferenciada em duas salas de aula. Para 
a primeira aula ele observa que 

(...) para iniciar a aula o professor faz alguns comentários e, inicia 
uma conversa com os alunos, exemplificando sequências e, em 
seguida, definindo PA (progressão aritmética) e, depois afirma 
toda PA é uma sequência, mas nem toda sequência é uma PA 
(Relatório Discente 7).  

Ao tratar das intervenções realizadas pelos alunos, o Relatório Discente 
7 anuncia que “é gratificante chegar em uma sala e observar o elo de 
comprometimento dos alunos junto com o professor, é notório quando os 
alunos estão comprometidos em aprender, (...) é notória a participação até 
mesmo excessiva dos alunos”. 

Sobre a relação professor-aluno o mesmo afirma “(...) é tudo fruto do 
compromisso parte dos alunos estão prestando atenção, não há brincadeiras fora 
de hora, não há desrespeito um com os outros (...)”. E, ao realizar a avaliação 
da aula Relatório Discente 7, extrapola o ambiente da sala de aula e nos diz que, 

Em especial esta sala de aula até hoje foi uma das melhores que 
já observei e, a partir dela aprendi muitas coisas. Na minha 
concepção alunos de escola pública não tinham o mesmo nível 
de comprometimento que alunos de escolas particulares, mas 
tem, e isso hoje mudou meu modo de pensar. A aula foi 
muitíssimo boa, das que eu observei foi uma das melhores aulas. 

Destacamos que, especialmente com este licenciando, as ‘observações 
reflexivas’ inclusive lhes possibilitaram superar preconceitos sobre a escola 
pública e fica evidente que a relação construída entre professor e aluno é 
fundamental para desenvolvimento de uma organização didática proposta pelo 
professor. 
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Entretanto, este mesmo licenciando observou que o professor ao iniciar 
sua aula sobre o mesmo conteúdo com outro grupo de alunos de maneira 
diferente e, quando se refere a estratégia utilizada pelo professor com este outro 
grupo de alunos ele nos diz que, “(...) diferentemente da turma anterior o 
professor iniciou a aula com o assunto todo sendo escrito no quadro, que após 
escrever explicava parte por parte e assim por diante, ele não iniciou a aula 
conversando com os alunos”.  

Ao descrever a participação realizadas pelos alunos, nos anuncia que “as 
intervenções realizadas pelos alunos aqui dessa sala em específico tem deixado a 
desejar, pois diferente da outra turma anterior, existia ainda alguns alunos que 
não estavam nem aí para a aula: conversavam, tiravam onda com o colega, enfim 
falta de comprometimento” (Relatório Discente 7). 

Sobre a relação professor-aluno afirma  que, “(...) era relativamente boa 
mas, entretanto, todavia, só com aqueles alunos que queria prestar atenção e, 
com o restante deixava a desejar (Relatório Discente 7), e ao avaliar a aula afirma 
que diferentemente da aula anterior não foi muito boa, os alunos pareciam não 
estar satisfeitos com a aula ou com o professor (...). Portanto, deve haver mais 
comprometimento do aluno. Com relação ao professor não há nada a 
mencionar em termos negativos” (Relatório Discente 7). 

Ao solicitar que o aluno explicasse melhor o que para ele havia ocorrido 
nestas duas observações nos afirma que “(...) o problema é que existia um grupo 
de alunos na segunda turma que de fato não permitia que o professor iniciasse a 
aula da mesma forma que iniciou a primeira, a sensação que tive foi de que já 
havia ocorrido algum ‘stress’ entre o professor e a segunda turma, já havia 
observado não possuía uma postura legal” (Entrevista Discente 7). Ao analisar os 
registros e a fala do licenciando Relatório Discente 7, parece-nos que o mesmo 
reconhece a existência de outras relações existentes na relação professor-alunos 
que, em nosso entendimento, foi oportunizada com a prática da ‘observação 
reflexiva’, isto é, há indícios de que esta prática reflexiva dá ao professor em 
formação inicial uma bagagem de experiências vivenciadas em sala de aula que o 
oportuniza compreender que o conhecimento científico, cultural, contextual, 
psicopedagógico e pessoal. 

d. É necessário estabelecer uma formação inicial que proporcione um 
conhecimento válido e gere uma atitude interativa e dialética que conduza a 
valorizar a necessidade de uma atualização permanente em função das mudanças 
que se produzem; a criar estratégias e métodos de intervenção, cooperação, 
análise, reflexão; a construir um estilo rigoroso e investigativo (IMBERNÓM, 
2011, p.69). 
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Durante a realização das observações os professores em formação 
inicial foram incentivados a extrapolarem a ação de observar, desde que sob a 
supervisão de um professor de matemática da escola, no sentido de que estes 
oportunamente pudessem realizar suas primeiras regências, pois a maioria ainda 
não havia tido a oportunidade de realizá-la.  

Deste modo, a primeira regência em sala de aula frequentemente 
ocorre em componentes curriculares práticas durante as aulas regulares ou no 
momento da realização das oficinas temáticas em que os licenciandos são 
orientados a elaborar. É importante destacar que os temas das oficinas são 
escolhidos a partir da vivência dos licenciandos com o professor de matemática 
da escola e, até mesmo, a partir das conversas com os alunos. Em muitas 
ocasiões as oficinas articulam e sistematizam objetos de estudos tratados em aula. 

Em várias oportunidades em que foram realizadas oficinas, os 
professores de matemática, que não possuem o hábito de desenvolver atividades 
práticas, foram surpreendidos com a forma intensa com que seus alunos 
participavam das atividades. Isso fica destacado em um dos registros de oficina 
quando um licenciando nos diz que “depois de finalizada a oficina sobre sólidos 
geométricos os alunos nos procuraram para saber se ainda haveriam aulas iguais 
aquelas e quando iriam ocorrer” (Relatório Discente 9). E, para surpresa dos 
licenciandos até mesmo o professor de matemática da escola, pedia para que a 
oficina fosse realizada com os alunos das outras salas. 

Percebe-se que, com a realização das oficinas os professores de 
matemáticas, estavam sendo provocados a saírem de sua zona de conforto e, 
por meio da interação com os licenciandos, acabaram sendo incentivados a 
realizarem aulas diferenciadas com vivência e interações entre o saber e seus 
alunos. As componentes práticas favorecem a interação, mesmo que 
temporariamente, uma rede de saberes é constituída, permite que as produções 
(oficinas) realizadas na universidade alcancem escolas públicas e, ao mesmo 
tempo, a existência de um retorno por parte da escola anuncia o que funcionou, 
o que pode ser melhorado e, principalmente, a cooperação institucional. 

e. O currículo formativo para assimilar um conhecimento profissional 
básico deveria promover experiências interdisciplinares que permitissem ao 
futuro professor ou professora integrar os conhecimentos e os procedimentos 
das diversas disciplinas (ou disciplina) com uma visão psicopedagógica (integração 
e relação do conhecimento didático do conteúdo como conhecimento 
psicopedagógico) (IMBERNÓM, 2011, p.69). 

Essas experiências interdisciplinares que Imbernóm nos propõe em 
realizar fica muito evidente quando licenciandos nos relatam as estratégias 
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utilizadas pelos professores, principalmente, quando iniciam o estudo de um 
novo conteúdo, isto fica latente quando o Relatório Discente 2 nos diz que “para 
começar a aula sobre funções exponenciais, o professor realiza a leitura no livro 
de um texto sobre reprodução de células e partir daí inicia o assunto 
(...)”(Relatório Discente 2), entretanto são raros nos registros dos licenciandos 
essa vivência interdisciplinar. Oportunamente, na entrevista que realizamos com 
o Discente7, o mesmo afirma que, “(...) acho que os professores não trabalham 
de forma interdisciplinar, só quando tem um exercício do livro que traz 
conteúdos relacionados a outras disciplinas, questões do ENEM por exemplo, 
mas é pouco” (Entrevista Discente 7) 

Por serem raros os registros sobre práticas interdisciplinares 
entendemos que existe apenas indícios da existência desse tipo de prática por 
parte dos professores de matemática, o que merecerá nossa atenção em outro 
momento investigativo. Neste sentido a ‘observação reflexiva’ proporcionou 
pouco aprendizado formativo interdisciplinar em nossos licenciandos, o que nos 
faz repensar nossas estratégias com relação ao desenvolvimento de situações 
didáticas interdisciplinares que possam ser inseridas em outros momentos dentro 
da própria prática que vá além do desenvolvimento das oficinas elaboradas por 
estes licenciandos sob a orientação do professor formador na universidade. 

f. Os formadores de professores atuam sempre como uma espécie de 
‘currículo oculto’ da metodologia da educação (IMBERNÓM, 2011, p.69). 

Como nossa fonte de dados são os registros de uma ‘observação 
reflexiva’ é oportuno destacar que apoiamos nossa análise no ponto de vista dos 
licenciandos que estão imersos em ambiente escolar, seu futuro espaço de 
trabalho em que, suas observações sofrem influências de uma tríade de relações 
difusas que podemos destacar que são: as reflexões sobre a relação professor-
aluno, aluno-aluno e ambos professores e alunos sobre objetos de estudo da 
matemática, um com a intenção de ensinar outro com a intenção de aprender. 
Destas relações que estão postas, acreditamos que o professor de matemática 
assuma naturalmente o papel de formador de professor na medida em que este 
permite que o licenciando realize suas observações a partir de sua prática, seria 
um professor formador de professor em ação com seus alunos. 

Ao encontro deste papel assumido pelo professor de matemática pode 
elencar uma série de saberes pedagógicos, presentes em um currículo oculto, 
isto é, que não estão explicitamente colocados nos planos de ensino e, que são 
reconhecidas como ‘boas práticas’ docente. Para isso anunciaremos essas a partir 
da fala dos licenciandos: 
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(...) o professor antes de continuar a falar de função afim, iniciou 
a aula revisando o que havia trabalhado na aula anterior. 
(Entrevista Discente 7) 

(...) depois de já ter explicado por várias vezes como se deve 
construir a parábola, alguns alunos ainda tinham muitas dúvidas, 
foi aí que o professor pediu para uma aluna que já tinha entendido 
explicar para seus colegas no quadro, claro o professor ajudou, 
mas os alunos que tinham dúvidas disseram que haviam 
entendido. (Entrevista Discente 3) 

Depois de explicar como se calcula áreas de triângulos o 
professor formou grupos e pediu para que os alunos resolvessem 
os exercícios do livro nos grupos. A aula foi muito boa, eu e o 
professor íamos nos grupos para tirar dúvidas. (Entrevista 
Discente 5) 

O professor escreveu algumas funções no quadro e pediu para 
que os alunos encontrassem os pontos expressos por elas. (...) 
usou uma boa estratégia no desenvolvimento da aula. (Entrevista 
Discente 6) 

(...) o professor inicia a aula com uma série de perguntas sobre 
funções e, só então começa a falar de função do 2º grau. 
(Entrevista Discente 6) 

(...) o professor deixou seus alunos a vontade em relação à 
participação na aula, o que facilitou muito o aprendizado (...) 
(Entrevista Discente 10) 

O professor divide a sala em pequenos grupos na qual cada 
equipe escolhia três questões do livro desafiando uma a outra, 
proporcionando uma competição (...) a competição que estava 
sendo executada exaltou ânimo dos alunos, que antes estavam 
desinteressados, deixando-os eufóricos (...) (Entrevista Discente 
6) 

Observe que os licenciandos conseguem destacar estratégias dos 
professores e relacionam elas a manifestações de compreensão de novos 
objetos de estudos da matemática. Entre elas, a partir das falas acima podemos 
anunciar: iniciar a aula a partir do que foi tratado na aula anterior, pedir que os 
alunos possam assumir o papel de professor como forma de que eles assumam 
responsabilidade por seu aprendizado, trabalhar em grupos, convidar os alunos 
a realizarem tarefas no quadro, iniciar a aula conversando e perguntando sobre 
conteúdos previamente trabalhados, favorecer o ambiente de estudo permitindo 
a participação dos alunos, realização de jogos e desafios como estratégia 
motivacional e tratar os objetos de estudos apresentando-os em contextos de 
aplicação. 
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Essas são algumas das ‘boas práticas’ que podemos anunciar a partir da 
‘observação reflexiva’ realizada por licenciandos em matemática como atividade 
das componentes práticas presentes em sua formação docente. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Após empreendermos investigação sobre os registros da ‘observação 

reflexiva’ realizada por licenciandos foi possível perceber a capacidade deles de 
identificar ‘boas práticas’ docentes a partir de suas imersões em salas de aula de 
escolas públicas. Além disso percebemos que esse se constitui como um 
momento na formação inicial capaz de motivá-los para o exercício do magistério: 

Ao analisar a aula, fez com que aumentasse ainda mais o meu 
desejo de ser professor, pois nos passa a ideia de um ambiente 
amigável, há uma interação por parte do professor com os alunos 
muito forte, embora haja desinteresse por parte de alguns alunos. 
(Relatório Discente 6) 

Fica evidente na fala do licenciando que este reconhece o ambiente 
escolar e a sala de aula como seu futuro espaço de trabalho, destacando que a 
amistosidade entre professor e alunos e a interatividade entre ambos como 
pressupostos para o desenvolvimento de atividades de aprendizagem e sente-se 
motivado a assumir-se professor. 

Foi possível também encontrarmos registros da ‘observação reflexiva’ 
que vão ao encontro das ideias-chaves anunciadas por Imbernóm (2011) que 
devem estar presentes em cursos ou programas de formação inicial de 
professores, as quais são: construção de conhecimento pedagógico 
especializado, socialização de saberes profissionais, atuação reflexivamente com 
a flexibilidade e rigor necessários, atitude interativa e dialética, experiências 
interdisciplinares e reconhecimento de práticas presentes em uma espécie de 
currículo oculto. Ademais essas ideias-chave encontram suporte no 
conhecimento profissional do professor, como sendo um 

saber reflexivo, plural e complexo porque histórico, provisório, 
contextual, afetivo, cultural, formando uma teia mais ou menos 
coerente e imbricada de saberes científicos — oriundos das 
ciências da educação, dos saberes das disciplinas, dos currículos 
— e de saberes da experiência e da tradição pedagógica 
(FIORENTINI, NACARATO; PINTO, 1999, p. 55). 

Ante o exposto compreendemos que a ‘observação reflexiva’ 
oportuniza ao professor em formação inicial o reconhecimento de ‘boas práticas’ 
docentes e promovem desenvolvimento profissional pelo fato de conseguirem 
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articular os conhecimentos profissionais necessários e, ao mesmo tempo, 
promovem ao licenciando o reconhecimento do ambiente escolar como seu 
espaço de atuação. Acreditamos assim que a ação formativa proporcionada pela 
‘observação reflexiva’ favorece um maior engajamento nas atividades formativas 
presentes em um curso de licenciatura uma vez que estão postas as 
competências que o licenciando necessita adquirir para tornar-se um profissional 
da educação. 
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RELATION ON THE TEACHERS’S TRAINING 
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Resumo: O presente trabalho traz a discussão da Ciência e da Tecnologia no contexto 
da formação de professores, sendo objeto deste estudo o processo formativo em 
relação ao ensino de Ciências para os anos iniciais do Ensino Fundamental, pois defende-
se que este é essencial para garantir um ensino crítico, contextualizado e que se aproxima 
das inter-relações CTS. Foram utilizados os teóricos Heidegger, Habermas, Vieira Pinto 
e Freire para subsidiar este estudo e, com isso, delinear um referencial teórico 
condizente com a abordagem CTS. Tendo como base os posicionamentos destes 
autores sobre CTS é possível destacar a importância e necessidade de uma análise crítica 
frente aos problemas que envolvem a tomada de decisão dos indivíduos nas situações 
de cunho social, econômico, político, ambiental e cultural e isso pode ocorrer durante o 
processo formativo de professores, pois contribuirá para a formação de cidadãos críticos 
e comprometidos com a CT.  

 
Palavras-chave: CTS. Formação de professores. Ensino de Ciências. 

 
Abstract: The present work brings the discussion of the Science and of the Technology 
in the context of the teachers' formation, being object of this study the formative process 
in relation to the teaching of Sciences for the beginning years of the Fundamental 
Teaching, because it defends that this is essential to guarantee a critical teaching, 
contextualized and that approaches of the interrelations CTS. They were used the 
theorists Heidegger, Habermas, Vieira Pinto and Freire to subsidize this study and, with 
that, to delineate a suitable theoretical referential with the approach CTS. Tends as base 
these authors' positionings on CTS it is possible to detach the importance and need of an 
critical analysis front to the problems that involve a decision-making of the individuals in 
the social, economical, political, environmental and cultural situations and that can happen 
during the teachers' formative process, because it will contribute to the critical and 
committed citizens' formation with to CT. 
 

Keywords: CTS. Teachers' Training . Teaching of Sciences.   
 

 
12Este trabalho é um recorte da tese de Doutorado intitulada “Relação CTS no contexto da formação inicial de 
professores no Curso de Pedagogia”, do Programa da Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática 
- REAMEC, defendida em julho de 2016. 
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INTRODUÇÃO 
 

A discussão da CTS no contexto educacional é um tema relativamente 
atual e que tem se apresentado como uma alternativa para a compreensão da 
educação científica nos mais diferentes níveis de ensino. Santos (2011) assevera 
que a educação científica apresenta propósitos que vêm mudando conforme o 
contexto sócio-histórico. Muitos desses propósitos são coincidentes como o 
movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS)13, o qual surgiu no contexto 
de crítica ao modelo desenvolvimentista com forte impacto ambiental e de 
reflexão sobre o papel da Ciência na sociedade. 

No atual cenário educacional a formação do professor torna-se 
primordial diante de uma realidade em que o conhecimento está cada vez mais 
globalizado, mutável e em ritmo acelerado. Neste contexto o conceito de 
professor é visto sob uma nova perspectiva, é percebido como educador, e não 
mais aquele que só detém o conhecimento, mas o profissional capaz de ajudar 
o aluno na construção de novos conhecimentos e saberes para a sua prática 
cotidiana, a partir de uma prática social e reflexiva (ALARCÃO, 2005, 2011, 
PIMENTA; GHEDIN, 2012, ALMEIDA; NARDI, 2013 e SILVA, 2013). No 
contexto da formação de professores, nos determos no campo teórico, na 
intenção de sondar como se dá a construção do conhecimento e como 
comparecem as inter-relações entre CTS na formação do pedagogo. 
Entendemos que a formação se expressa na prática docente, especificamente a 
que preocupa, é em relação ao ensino de Ciências nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, considerando que é o foco do estudo no Programa de Doutorado 
em Educação em Ciências e Matemática da REAMEC14, que resultou na 
elaboração da tese de doutorado da primeira autora deste trabalho.  

Para contribuir com essa discussão apresenta-se o pensamento de 
quatro teóricos que são referência nesse estudo e podem contribuir para 
delinear um referencial teórico condizente com a abordagem CTS, ou seja, 
numa perspectiva crítica e reflexiva do processo de formação de professores. 
 

 
13 Considerando que nesse trabalho fazemos referências às diferentes terminologias adotadas por 
pesquisadores da área e que é necessário distinguir o seu uso no contexto, utilizamos as diferenças de 
terminologia apontadas por Strieder (2012) em que o “Movimento CTS” é utilizado para indicar as discussões 
CTS em um contexto mais amplo. “Enfoque CTS” refere-se à inserção dos pressupostos do Movimento no 
campo educacional. Por fim, “Abordagens” CTS representam as diferentes maneiras de abordar as relações 
CTS no ensino de Ciências. 
14Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática. 
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O OLHAR DE HEIDEGGER NA CTS 
 
Neste tópico discute-se o olhar que Heidegger15 (1889-1976) tinha 

sobre a Ciência e a Tecnologia (CT), pois as suas indagações e ensinamentos 
norteiam as principais questões referentes à CT no pensamento contemporâneo 
e ajudam a entender as relações que precisam existir entre a Ciência, Tecnologia 
e Sociedade, aqui, principalmente no contexto da formação inicial de 
professores.  

Vive-se no mundo da modernidade16, portanto, é nesse contexto, em 
que a Ciência avança a passos largos, em que a inovação científica é pilar essencial 
para o desenvolvimento econômico, social, cultural e o uso de uma diversidade 
de artefatos tecnológicos, que trazem facilidades e comodidades na vida cotidiana 
das pessoas são supervalorizados, pois as pessoas têm a necessidade de viver 
conectadas, então, nesse cenário o uso da tecnologia se torna indispensável para 
a vida do homem. 

Vieira Pinto (2005, p. 22), em sua obra “Conceito de Tecnologia”, na 
edição de 1973 e reeditada em 2005, ao se referir a Heidegger é contundente 
ao afirmar que: 

Lamentar o avassalamento da existência pela tecnologia, o perigo 
a que estão expostos, ou mesmo a que já sucumbiram, os valores 
humanos não passa de pura fraseologia de escritores 
impressionistas, alguns com banca montada e renome de 
filósofos profissionais. É o caso, por exemplo, de Martin 
Heidegger, que declara: a técnica é um malefício de que o 
homem deve fugir para se abrigar na inexpugnável força do 
simples. 

É com essa provocação de Vieira Pinto que se discutiu o pensamento 
de Heidegger sobre Ciência e Tecnologia. É importante aqui indagar: qual o 
conceito de Ciência para Heidegger? Heidegger (2012) esclarece que o 
desenvolvimento das Ciências é, ao mesmo tempo, sua independência da 
Filosofia e a inauguração de sua autonomia. Este fenômeno pertence ao 

 
15 Martin Heidegger, filósofo alemão, nasceu em Messkirch (Grãoducado de Baden), em 1889 e morreu em 
Maio de 1976, em Freiburg-im-Breisgau. 
16Goergen (2012) caracteriza esse período assim resumido: a) O desencantamento da visão 
metafísica/transcendentalista/teológica e a adoção de uma visão secular de liberdade, felicidade e salvação; b) A 
substituição da fé como meio de conhecimento e salvação pela razão como forma de conhecimento científico 
e vida melhor; c) A instauração da concepção mecânica do mundo regido por leis matemáticas acessíveis 
racional/ cientificamente; d) A possibilidade de domínio da natureza mediante o conhecimento das leis a ela 
inerentes; e) A adoção da ideia de progresso com base no conhecimento científico e seu aproveitamento 
tecnológico; f) A formulação de princípios éticos, racionalmente fundamentados; g) O enfoque do 
conhecimento depositado na subjetividade e no indivíduo. 
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acabamento da Filosofia. Seu desdobramento está hoje em plena marcha, em 
todas as esferas do ente. 

Para Heidegger, é possível expressar o significado de Ciência em uma 
única frase concisa: “a Ciência é a teoria do real” (2012, p. 40), e essa afirmação 
vale exclusivamente à Ciência moderna. Para explicar melhor essa frase 
Heidegger apresenta duas perspectivas: primeiro o que significa "o real" e, 
depois, o que significa "a teoria".  

Então, para Heidegger: “O real preenche e cumpre o setor da 
operação, daquilo que opera” (2012, p. 42). Assim, o real é o vigente. Entendido 
assim como trazer e levar à vigência, o verbo "operar", wirken, invoca um modo 
de o real se realizar, de o vigente viger e estar em vigor. Operar é, pois, trazer 
e levar à vigência, seja que, por si mesmo, algo traga e leve a si mesmo para a 
sua própria vigência, seja que o homem exerça este trazer e levar.  

Quanto à perspectiva da teoria, Heidegger esclarece que: 

[...] como teoria, no sentido de tratar, a Ciência é uma 
elaboração do real terrivelmente intervencionista. Precisamente 
com este tipo de elaboração, a Ciência corresponde a um traço 
básico do próprio real. O real é o vigente que se expõe e destaca 
em sua vigência. Este destaque se mostra, entretanto, na Idade 
Moderna, de tal maneira que estabelece e consolida a sua 
vigência, transformando-a em objetidade. A Ciência corresponde 
a esta regência objetivada do real à medida que, por sua atividade 
de teoria, explora e dispõe do real na objetidade. A Ciência põe 
o real. Como teoria do real, a Ciência moderna não é, pois, nada 
de espontâneo e natural. Não se trata de um simples feito do 
homem e nem de uma imposição do real. Ao contrário, a 
vigência do real carece da essência da Ciência quando se expõe 
na objetidade do real (HEIDEGGER, 2012, pp.48-49). 

E ainda para Heidegger “Todo novo fenômeno numa área da Ciência 
será processado até enquadrar-se no domínio decisivo dos objetos da respectiva 
teoria. [...]. Abandonar esta objetidade equivaleria a negar totalmente a essência 
da técnica” (2012, p.49). 

No pensamento de Heidegger a essência da técnica não é, de forma 
alguma, nada de técnico. Por isso, nunca faremos a experiência de nosso 
relacionamento com a essência da técnica enquanto concebermos e lidamos 
apenas com o que é técnico, enquanto, a ele nos moldarmos ou dele nos 
afastarmos. 

Segundo Heidegger, a técnica moderna é: 

[...] um meio inventado e produzido pelos homens, isto é, um 
instrumento de realização de fins industriais, no sentido mais lato , 
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propostos pelo homem. A técnica moderna é, enquanto 
instrumento em questão, a aplicação prática da Ciência moderna 
da natureza. A técnica industrial fundada sobre a Ciência moderna 
é um domínio particular no interior da civilização moderna. A 
técnica moderna é a continuação progressiva, gradualmente 
aperfeiçoada, da velha técnica artesanal segundo as possibilidades 
fornecidas pela civilização moderna. A técnica moderna exige, 
enquanto instrumento humano assim definido, ser igualmente 
colocada sob o controle do homem e que o homem se assegure 
do domínio sobre ela assim como da sua própria fabricação 
(HEIDEGGER, 1979, pp. 15-16).  

Nos tempos atuais, quando se fala em técnica17 logo vêm à memória as 
ferramentas tecnológicas como o computador, o celular, o micro-ondas, o data 
show , os tablets, enfim, todos os meios de que se usufrui para deixar a vida mais 
confortável e dinâmica, sem muitas vezes se analisar os malefícios e os benefícios 
que isso traz para nossa sociedade.  

No entanto, o período industrial moderno já passou por diferentes 
revoluções que trouxeram avanços e mudanças no processo de produção. 
Como diz Heidegger, uma primeira que consiste na passagem da técnica do 
artesanato e da manufatura à técnica das máquinas com motor, onde o uso dessa 
tecnologia alavancou o desenvolvimento da época.  

Enquanto que a segunda revolução técnica tem início com a introdução 
do processo automatizado, baseado na regulação e pela direção da produção, 
ou seja, a cibernética/robótica, onde os processos produtivos são geridos não 
mais por trabalhadores, mas por máquinas automáticas. 

Heidegger alerta para o perigo que se concentra na busca desenfreada 
da dominação técnica, que pode escapar do controle do homem. Isto é, a 
dominação da técnica por meio do conhecimento pode levar o homem ao 
descontrole de sua atividade prática exercida no mundo, de tal modo que: 

 
17 O termo técnica deriva do grego technikon. Isto designa o que pertence à techne. Este termo tem, desde o 
começo da língua grega, a mesma significação que episteme quer dizer: velar sobre uma coisa, compreendê-
la. Techne quer dizer: conhecer-se em qualquer coisa, mais precisamente no facto de produzir qualquer coisa. 
Mas para apreender verdadeiramente a techne pensada à maneira grega bem como para compreender 
convenientemente a técnica posterior ou moderna, isso depende de que pensemos o termo grego no seu 
sentido grego, e de que evitemos projetar sobre este termo representações posteriores ou atuais. Techne: 
conhecer-se no acto de produzir. No entanto, o produzir pensado à maneira grega não significa tanto fabricar, 
manipular e operar, mas mais o que o termo alemão herstellen quer dizer literalmente: stellen, pôr, fazer 
levantar, her, fazendo vir para aqui, para o manifesto, aquilo que anteriormente não era dado como presente. 
Para falar de maneira elíptica e sucinta: techne não é um conceito do fazer, mas um conceito do saber. Techne 
e também técnica querem dizer que qualquer coisa está posta (gestellt) no manifesto, acessível e disponível, e 
é dada enquanto presente à sua posição (Stand) (HEIDEGGER, 1999, p. 21-22). 
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[...] com a dominação absoluta da técnica moderna cresce o 
poder – tanto a exigência como a eficácia da língua técnica 
adaptada para cobrir a latitude de informações mais vasta 
possível. É porque se desenvolve em sistemas de mensagens e 
de sinalizações formais que a língua técnica é a agressão mais 
violenta e mais perigosa contra o caráter próprio da língua, o 
dizer como mostrar e fazer aparecer o presente e o ausente, a 
realidade no sentido mais lato [...] (HEIDEGGER, 1999, p.37). 

Neste contexto está o ser humano cada vez mais dominado pela 
tecnologia, com a exigência de atender as demandas de novas tecnologias, num 
ritmo acelerado, onde muitas vezes este fica impotente e à mercê dessas 
tecnologias. Neste aspecto, o professor também é exigido a dominar diferentes 
tecnologias, pois o aluno já chega à sala de aula “tecnológico” e, portanto, vai 
exigindo da escola o uso dessa tecnologia no processo de ensino e 
aprendizagem, no entanto, a realidade ainda se mostra bem distante de 
promover a inserção da Tecnologia nesse processo, o que é um retrocesso.  

Heidegger coloca que a técnica não é, portanto, um simples meio. A 
técnica é uma forma de desencobrimento, isto é, da verdade. O autor deduz a 
questão desse desencobrimento afirmando que “o desencobrimento, que rege a 
técnica moderna, é uma exploração que impõe à natureza a pretensão de 
fornecer energia, capaz de, como tal, ser beneficiada e armazenada” 
(HEIDEGGER, 2012, p.18-19). Este processo ocorre pela ação humana que é 
desenvolvida na sua relação com a terra, ou seja, é na agricultura que se 
produzem elementos essenciais para a vida humana e esta ação traz consigo 
outro ponto importante que é promover o máximo rendimento possível com o 
mínimo gasto de energia. 

No pensamento de Heidegger o perigo não está na técnica em si (nas 
máquinas, motores, biotecnologia, energia nuclear, computação etc.), mas no 
desvelamento do ser que conduz a técnica. Nas palavras do autor: 

[...] A ameaça que pesa sobre o homem não vem, em primeiro 
lugar, das máquinas e equipamentos técnicos, cuja ação pode ser 
eventualmente mortífera. A ameaça propriamente dita já atingiu 
a essência do homem. O predomínio da armação arrasta consigo 
a possibilidade ameaçadora de impelir ao homem o volver no 
sentido de um desenvolvimento mais originário e, assim, o dele 
[poder] fazer a experiência de uma verdade mais inaugural [...] 
(HEIDEGGER, 2012, pp.30-31). 

Com os ensinamentos de Heidegger pode-se perceber que o 
desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia está diretamente associado ao 
como o homem constrói as inter-relações entre CT e que os artefatos 
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tecnológicos produzidos pelo homem não são a real ameaça, mas o que pode 
comprometer a essência da técnica é o próprio homem, ao fazer uso desses 
artefatos, pois a essência está no homem que conduz a CT. Neste sentido, 
entende-se que o processo de formação de professores precisaria contemplar 
essas discussões para que, assim, o professor em sua sala de aula tivesse 
condições de, juntamente com seus alunos, buscar o desvelamento da verdade 
como bem diz Heidegger.  

 
O OLHAR DE HABERMAS NA CTS 

 
Apresenta-se a seguir as ideias de Habermas18 sobre Ciência e 

Tecnologia, que nos ajudam a compreender na atualidade como isso comparece 
na nossa sociedade. No texto Técnica e Ciência como “ideologia”, o autor trata 
de questões que envolvem a Ciência, o progresso científico e a ideologia que se 
pauta no conceito de racionalidade, a partir de Weber e de Marcuse, para 
explicar o processo de expropriação da Ciência pela técnica. Pontua que a 
dominação se eterniza e amplia-se não só mediante a Tecnologia, mas como 
Tecnologia; e esta proporciona a grande legitimação ao poder político expansivo, 
que assume em si todas as esferas da cultura. Neste universo, a Tecnologia 
proporciona igualmente a grande racionalização da falta de liberdade do homem 
e demonstra a impossibilidade “técnica” de ser autônomo, de determinar 
pessoalmente a sua vida. 

Segundo Habermas (1994), ocorreu uma “cientificação da técnica” uma 
vez que no capitalismo sempre existiu a pressão institucional para aumentar a 
produtividade do trabalho por meio da introdução de novas técnicas. Entretanto, 
as inovações dependiam de invenções esporádicas, que podiam ser introduzidas 
economicamente ainda com uma característica de crescimento natural. Com a 
institucionalização do progresso técnico-científico, o potencial das forças 
produtivas assumiu uma forma que leva o dualismo do trabalho e interação a 
ocupar um segundo plano  na consciência dos homens. Habermas (1983, p.330) 
afirma que “com a investigação industrial de grande escala, Ciência, técnica e 
valorização foram inseridas no mesmo sistema”. 

Habermas, ao considerar a Ciência como sendo uma maneira de 
esclarecer as ilusões criadas pelo senso comum, discorre que as teorias científicas 
se infiltram no “mundo da vida”, deixam intacto o âmbito do saber cotidiano, 
dificultando a autocompreensão, enquanto seres aptos para linguagem e para 

 
18 Jürgen Habermas é filósofo e sociólogo alemão, nasceu em 18 de junho de 1929, em Düsseldorf, Alemanha. 
Um dos representantes da Escola de Frankfurt e tem hoje 86 anos. 
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ação. Para Habermas (2004, p.141) “Os conhecimentos científicos parecem 
perturbar nossa autocompreensão tanto mais quanto estiverem mais próximos 
de nos atingir”. Este completa a ideia de Ciência dizendo que:  

A crença cientificista numa Ciência que um dia completará não 
apenas a auto-descrição objetivante não é uma Ciência, mas uma 
filosofia ruim. Também não haverá nenhuma Ciência que possa 
privar o senso comum, cientificamente esclarecido, de, por 
exemplo, julgar o modo de como devemos jogar com a vida 
humana pré-pessoal partindo das descrições biomoleculares, que 
tornarão possíveis as intervenções genéticas (HABERMAS, 2004, 
p.144). 

Trazendo esse posicionamento para o cotidiano entende-se que cada 
vez mais o ser humano depende da Ciência e da Tecnologia, ou seja, o sistema 
capitalista depende cada vez mais da CT para se desenvolver, o sistema social na 
sua totalidade também depende da CT, enfim, este depende cada vez mais da 
CT para tomar suas decisões, o que produz uma relação de alienação e 
dependência. 

Habermas utiliza Marcuse19 para explicar que na análise de sociedade, 
em que Marcuse denomina peculiar fusão de técnica e dominação, de 
racionalidade e opressão, não se pode interpretar de outro modo a não ser 
supondo que a priori no material da Ciência e da técnica se oculta um projeto de 
mundo determinado por interesses de classe. Habermas (1994, p.45) diz que: 

A «racionalização» progressiva da sociedade depende da 
institucionalização do progresso científico e técnico. Na medida 
em que a técnica e a Ciência pervadem as esferas institucionais 
da sociedade e transformam assim as próprias instituições, 
desmoronam-se as antigas legitimações. A secularização e o 
«desencantamento» das cosmovisões orientadoras da ação, da 
tradição cultural no seu conjunto, e o reverso de uma 
«racionalidade» crescente da ação social. 

O autor ressalta que a natureza compreendida e dominada pela Ciência 
surge de novo no aparelho de produção e de destruição, que mantém e melhora 
a vida dos indivíduos e, ao mesmo tempo, os submete aos senhores do 

 
19Filósofo alemão radicado nos Estados Unidos (EUA) (1898-1979). Um dos principais críticos da sociedade 
capitalista de consumo, inspirador ideológico do movimento estudantil de protesto que eclode na França e nos 
EUA em maio de 1968.  Herbert Marcuse nasceu em Berlim, capital da Alemanha, filho de pais judeus. Estudou 
literatura e filosofia em Berlim e Freiburg, onde conheceu filósofos como Martin Heidegger, um dos maiores 
pensadores alemães na época. Aos 24 anos voltou à cidade natal, onde trabalhou na venda de livros. Retornou 
a Freiburg para ser orientado por Heidegger em seu doutorado sobre o filósofo Hegel e pela situação histórica, 
não se poderia pensar então uma emancipação sem uma revolução prévia da própria Ciência e técnica. Morreu 
de infarto, em 1979, aos 81 anos. 
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aparelho. Sendo assim, os interesses sociais continuam a determinar a direção, 
as funções e a velocidade do progresso técnico, cria-se, assim, uma perspectiva 
na qual a evolução do sistema social parece estar determinada pela lógica do 
progresso técnico-científico. Habermas (1994, p.49) é enfático ao afirmar que:  

Os princípios da Ciência moderna estavam a prio ri estruturados 
de tal modo que podiam servir como instrumentos conceptuais 
para um universo de controles produtivos, que se levam a cabo 
automaticamente; o operacionalismo teórico correspondia, ao 
fim e ao cabo, ao prático: o método científico, que levava sempre 
a uma dominação cada vez mais eficaz da natureza, 
proporcionou depois também os conceitos puros e instrumentos 
para uma denominação cada vez mais eficiente do homem sobre 
o homem, através da dominação da natureza [...] Hoje a 
dominação eterniza-se e amplia-se não só mediante a tecnologia, 
mas como tecnologia.  

Percebe-se nas palavras de Habermas que a dominação política 
continua, porém, o indivíduo intensifica seu trabalho perdendo o consenso de 
trabalho social produtivo e o trabalho passa a ser um trabalho destrutivo, onde 
o uso da Tecnologia é supervalorizado e o trabalhador fica em segundo plano.  

Habermas (1994, p.48) pondera ainda que:  

O aumento das forças produtivas institucionalizado pelo 
progresso técnico-científico faz explodir todas as proporções 
históricas. Daí tira o enquadramento institucional as suas 
oportunidades de legitimação. O pensamento de que as relações 
de produção desenvolvidas fica cerceado pelo fato de que as 
relações de produção existentes se apresentam como a forma de 
organização tecnicamente necessária de uma sociedade 
racionalizada.  

É importante destacar que a partir desse pensamento de Habermas o 
desenvolvimento técnico-científico começa a aparentar que as forças produtivas 
passam a assumir uma nova fase em relação à produção, ou seja, não servindo 
aos esclarecimentos políticos, mas a elas próprias, como base de sua legitimação. 
No entanto, agora se vê o homem dominado pela Tecnologia, essa dominação 
aparece quando o homem tem a Tecnologia para sua comodidade e intensifica 
a produção do trabalho.  

Habermas (1994, p.53) chama atenção para um aspecto importante 
que poderá amenizar esse processo de dependência da CT, onde traz a 
comunicação entre os homens como possibilidade de interlocução desse 
processo, quando afirma que: 
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Essa ideia conservou um atrativo peculiar, a saber, que a 
subjetividade da natureza, ainda agrilhoada, não se poderá 
libertar antes de a comunicação dos homens entre si não estar 
livre da dominação. Só quando os homens se comunicarem sem 
coação e cada um se puder reconhecer no outro, poderia o 
gênero humano reconhecer a natureza como um outro sujeito 
[...]. 

Portanto, para Habermas o processo de comunicação entre os homens 
é primordial nesse processo, mas necessita ser uma comunicação que não aliene 
ou oprima o indivíduo e que o leve ao processo de racionalização da CT. 
Habermas a exprime da seguinte forma: “A forma racional da Ciência e da 
técnica, isto é, a racionalidade materializada em sistemas de ação racional 
teleológica acaba por construir uma forma de vida, uma totalidade histórica de 
um mundo vital” (HABERMAS, 1994, p.55). 

Habermas (1994, p.51) ainda, ao discutir Ciência e Tecnologia, traz 
outro ponto interessante para essa discussão ao afirmar que: 

[...] contrapor que a Ciência moderna só se podia conceber 
como um projecto historicamente sem precedentes se, pelo 
menos, fosse um projeto alternativo e, além disso, uma nova 
Ciência alternativa deveria incluir a definição uma nova técnica. 
Uma tal consideração desanima-nos, já que a  técnica, se em 
geral pudesse reduzir-se a um projecto histórico teria 
evidentemente de conduzir a um «projecto» do gênero humano 
no seu conjunto , e não a um projeto historicamente superável.  

Ao se posicionar por uma nova Ciência e uma nova técnica (Tecnologia) 
Habermas (1994) traz a necessidade de esses novos projetos serem uma 
construção do homem e não para atender aos interesses das classes dominantes, 
de um modelo que já está arraigado na sociedade, o autor reforça que não é 
admissível a ideia de uma nova técnica, também não se pode pensar de um 
modo consequente à ideia de uma nova Ciência, já que, nesse contexto, Ciência 
deve significar sempre a Ciência moderna, uma Ciência obrigada a manter a 
atitude de uma possível disposição técnica: tal como para a sua função, assim 
também para o progresso científico-técnico em geral, não existe substituto algum 
que seria “mais humano”.  

Portanto, entende-se que para Habermas é preciso que se pense um 
projeto de CT feito de forma coletiva, que não atenda aos interesses de alguns 
em detrimento de outros, mas que rompa com esse modelo de CT que domina 
e aliena o homem em todas as esferas da sua vida. 

Neste processo o papel do professor é muito importante em sala de 
aula para promover a discussão crítica do uso da Tecnologia e a análise dessa 
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relação com a natureza, pois o que se vê é um processo de destruição 
desenfreado em nome do desenvolvimento econômico e social, no entanto, é 
preciso questionar se é realmente isso ou são os interesses financeiros de 
exploração do meio ambiente que prevalecem. Vê-se nos ensinamentos de 
Habermas um importante caminho para se discutir o enfoque CTS, pois estes 
possibilitam uma discussão crítica e racional da CT, o que pode promover um 
diálogo que busque a desconstrução do modelo de Ciência e Tecnologia que 
está arraigado na sociedade, que promova a desalienação dos indivíduos em 
relação ao uso da CT.  
 

O OLHAR DE VIEIRA PINTO NA CTS 
 

Álvaro Vieira Pinto (1909-1987)20, na sua obra “O Conceito de 
Tecnologia” publicada post mortem, discute temas importantes como: Em face 
da era tecnológica, O homem e a máquina, A técnica, A Tecnologia, As 
Antecipações da “razão técnica”, O conceito de tecnoestrutura e o 
Desenvolvimento e categorias da razão técnica.  

No estudo da sua obra o conceito de Tecnologia se apresenta de forma 
primordial, onde o autor utiliza-se de várias categorias de análise como: trabalho, 
dialética, técnica, tecnologia, cultura e epistemologia. Para explicar o conceito de 
Tecnologia o autor o aborda desde os primórdios das civilizações, chegando ao 
processo de automatização da tecnologia. Neste processo de construção o autor 
defende que o trabalho é o modo de ser do homem e o seu valor determinará 
a estrutura das sociedades por meio da tecnologia, da cultura e das relações 
sociais estabelecidas pelo processo de hominização deste homem. 

Portanto, Vieira Pinto (2005) aborda um homem dentro de seu 
processo de hominização sob dois aspectos fundamentais: a aquisição, pela nossa 
espécie, da capacidade de projetar, onde a “essência do projeto consiste no 
modo de ser do homem que se propõe a criar novas condições de existência 
para si” (p.54). E, a conformação de um ser social, condição necessária para que 
se possa produzir o que foi projetado. Este diz que “os homens nada criam, nada 
inventam nem fabricam que não seja expressão das suas necessidades, tendo de 
resolver as contradições com a realidade” (VIEIRA PINTO, 2005, p.49).  

Diante desses dois conceitos na prática, surge o conceito de Filosofia da 
Técnica, a qual é a arte de fazer surgir sempre algo novo, no entanto, “fica 

 
20 Foi professor catedrático de Filosofia da Faculdade de Filosofia da então Universidade do Brasil, hoje 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com tese defendida na França sobre Cosmologia em Platão. 
Em 1956, juntou-se a outros intelectuais brasileiros na fundação do Instituto Superior de Estudos Brasileiros 
(ISEB), cujo Departamento de Filosofia passou a chefiar, a convite de Paulo Freire. 
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entendido que uma filosofia tecnológica, para ser autêntica, tem de fundar-se na 
teoria das mudanças no modo de produção social” (VIEIRA PINTO, 2005, p.49). 
Neste contexto, o autor coloca a importância da “técnica como libertadora” e a 
recusa como um mero perigo para nossa espécie, concluindo com isso que 
sempre é o homem o construtor de seu ambiente e de sua qualidade de vida, 
pois a verdadeira finalidade da produção humana consiste na produção das 
relações sociais, a construção de formas de convivência.  

Ao abordar a Tecnologia o autor anuncia pelo menos quatro acepções 
para a palavra: Tecnologia tem que ser a teoria, a Ciência, os modos de produzir 
alguma coisa; a Tecnologia equivale pura e simplesmente à técnica; Tecnologia 
entendida como o conjunto de todas as técnicas de que dispõe uma determinada 
sociedade, em qualquer fase histórica de seu desenvolvimento e, por fim, a 
ideologização da técnica que, para o autor, tem importância capital.  Sendo 
assim, a compreensão da Tecnologia só pode ser verídica quando se funda sobre 
a noção da historicidade constitutiva do homem, e, consequentemente, do 
trabalho (VIEIRA PINTO, 2005).  

O autor desenvolve a sua tese dentro de uma proposta de 
desenvolvimento econômico em que é preciso analisar dois conceitos 
importantes: periferia/centro. Este questiona: o que é trabalhar na periferia sob 
a dominação econômica e cultural do centro? Na periferia o homem vive na 
condição de “paciente receptor” das inovações técnicas, ou seja, os países que 
dependem do centro, em que o centro captura para si um dos significados da 
Tecnologia e ideologicamente o proclama como universal, e, portanto, esta 
Tecnologia passa a ser a dominante e, em muitas vezes, decisiva para o 
desenvolvimento econômico e social dos indivíduos.  

Então, diante dessa perspectiva o autor indica a necessidade de se 
romper com este ciclo de obediência da periferia perante o centro, é enfático 
ao afirmar que isso pode ocorrer por meio de um projeto nacional libertador.  

O autor explica que, para acontecer a passagem do 
subdesenvolvimento para o desenvolvimento é preciso uma mudança coletiva 
da sociedade, uma relação entre o homem e o mundo a qual exige que cada um 
possa manusear a realidade com recursos cada vez mais elaborados, onde a 
Tecnologia seja acessível a todos, onde a consciência crítica da mudança de 
realidade, ou seja, onde e porque mudar e a importância dessa mudança para a 
qualidade de vida de todos os indivíduos na sociedade seja vista como um pacto 
coletivo em que todos assumam as suas responsabilidades. 

Vieira Pinto (2005) alerta para a necessidade de se denunciar as 
disparidades, ou seja, romper o círculo de uma falsa totalidade em que os 
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dominadores querem encerrar, sob o pretexto de participar todos do mesmo 
mundo, unificado pela Ciência e pela técnica, chegadas agora a um grau de 
progresso tal que ninguém as pode recusar, mas também não tem o direito de 
nem se dá ao devaneio de criá-las por conta própria, sem possuir as vantagens 
de potência maior.  

Assim, a técnica ou, em sentido correlato, a Tecnologia, pertence ao 
comportamento natural do ser que se humanizou (VIEIRA PINTO, 2005, p.64). 
Esta afirmação ajuda a entender um pouco o pensamento de Vieira Pinto que 
não concorda com “era tecnológica”, ou seja, com a ideia de que o homem vive 
o seu momento histórico com a tecnologia disponível, este é o produtor e 
consumidor da Tecnologia. Para o autor o homem não seria humano se não 
vivesse sempre numa era tecnológica.  

Vieira Pinto faz ainda outro questionamento que é importante destacar: 
o trabalho aliena ou não o homem? As discussões trazidas pelo autor chamam a 
atenção para a necessidade de o trabalhador buscar, através do seu trabalho, a 
sua desalienação perante as forças do centro, ou seja, quem detém a posse da 
Tecnologia, da técnica e através do conhecimento garantir uma melhor qualidade 
de vida. Portanto, para o autor, o trabalho aliena quando não pertence mais ao 
trabalhador. Sendo assim, a Tecnologia sempre foi útil e fecunda, pelo simples 
fato de ser o resultado constante da ação do homem sobre a natureza, com o 
intuito de resolver a contradição entre ambos, de configurar um meio físico e 
social onde seja mais fácil e feliz a existência.  

A discussão das ideias de Vieira Pinto sobre CT mostra-se frutíferas para 
a formação de professores, pois esta visão do autor permite uma análise crítica 
da questão da CT e sua relação com a educação, principalmente uma 
compreensão desta como uma das expressões da atividade humana, inserindo-
a, portanto, no âmbito da cultura. Nesse sentido, ao se considerar que a CT é 
uma produção humana, vê-se então que é no processo de formação que se dará 
essa compreensão da necessidade de se questionar essa visão na luta contra a 
ideologização da CT, que atende as demandas dos setores econômico e político 
vigente. 
 

O OLHAR DE FREIRE NA CTS 
 

O educador Paulo Freire21 é referência na discussão de uma educação 
libertadora, crítica e politizadora no processo de construção do conhecimento, 

 
21 Paulo Freire, educador brasileiro, nasceu no dia 19 de setembro de 1921, no Recife, Pernambuco. Foi um 
defensor ferrenho da educação libertadora. 
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e lutador incansável pela desalienação do sujeito diante de sua realidade. Então, 
neste tópico apresentam-se as contribuições de Freire para a discussão do 
contexto da CTS na formação inicial de professores.  

Auler; Delizoicov (2001) afirmam que, para Freire, educação relaciona-
se com conhecimento crítico da realidade, com uma leitura crítica do mundo. 
Esse se constitui no ponto central dessa aproximação: Para uma leitura crítica do 
mundo, para o desvelamento da realidade, a problematização, a desmistificação 
dos mitos construídos historicamente sobre as interações entre Ciência-
Tecnologia-Sociedade (CTS) é fundamental, pois a postura fatalista, a percepção 
ingênua da realidade está vinculada a essas ideologias que, dentre outras 
características, são paralisantes. 

Os autores ainda vão mais além ao destacarem que: 

Os fatalismos, aos quais Freire constantemente faz referência, 
manifestam-se, hoje, por exemplo, sob a forma de 
determinismos tecnológicos, em suas várias manifestações – “não 
podemos deter o avanço tecnológico ”; “o desemprego no mundo é 
uma fatalidade do fim do século ”. A superação de uma percepção 
ingênua e mágica da realidade exige, cada vez mais, uma 
compreensão dos sutis e delicados processos de interação entre 
CTS. Exige um “desvelamento” dos discursos ideológicos 
vinculados à CT, manifestos, muitas vezes, na defesa da entrega 
do destino, da sociedade, à tecnocracia. Uma realidade, uma 
sociedade, em seu conjunto, aparentemente imobilizada, 
anestesiada pelo discurso pragmático, vinculado ao progresso 
científico e tecnológico, de não perder o trem da história 
(AULER; DELIZOICOV, 2001, p.8). 

Para fundamentar e balizar a perspectiva das contribuições de Freire para 
a discussão do contexto CTS no processo de formação de professores, foram 
utilizados os estudos de Auler, Dalmolin e Fenalti (2009) que têm discutido 
incessantemente o olhar de Freire na CT. 

Estes autores usam dois esquemas para demonstrar as diferentes 
perspectivas de se analisar a CT e onde as contribuições de Freire se fazem 
presentes. O esquema I a seguir representa o que Freire (1987) chamou de 
consciência ingênua ou nível de consciência real, o que mostra uma visão 
salvacionista/reducionista e da suposta neutralidade22 nas relações entre Ciência, 
Tecnologia e Sociedade. 

 
22Auler; Delizoicov (2001) ponderam que duas ideias estão associadas a isso: CT necessariamente conduzem 
ao progresso e a Ciência e a Tecnologia são sempre criadas para solucionar problemas da humanidade, de 
modo a tornar a vida mais fácil. 
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Fonte: Auler, Dalmolin e Fenalti (2009). 

No esquema acima se observa que o determinismo científico (DC), o 
determinismo tecnológico (DT), o determinismo econômico (DE) e o 
determinismo social (DS) formam a suposta neutralidade da Ciência-Tecnologia. 

Nesta perspectiva, tem-se a visão da Ciência e da Tecnologia como a 
“salvadora” de todos os problemas da humanidade, onde o desenvolvimento 
científico produz o desenvolvimento tecnológico e este, por sua vez, produz o 
desenvolvimento econômico que, portanto, determina o desenvolvimento 
social e, com isso, o bem-estar das pessoas. No entanto, neste modelo não se 
tem a discussão crítica de como esse processo pode influenciar de forma benéfica 
ou maléfica a sociedade, e como os cidadãos terão acesso à Ciência e à 
Tecnologia - CT. Auler; Delizoicov (2001) afirmam que superar a visão ingênua 
e fatalista da realidade exige uma compreensão dos processos de interação entre 
CTS. 

É bom lembrar que a compreensão desse modo de ver a CT, de acordo 
com Auler (2003), está bastante difundida, de que em algum momento do 
presente ou do futuro Ciência-Tecnologia resolverão os problemas, hoje 
existentes, conduzindo a humanidade ao bem-estar social. Atribui-se um caráter 
redentor à CT. Essa ideia de que os problemas hoje existentes, e os que vierem 
a surgir, serão automaticamente resolvidos com o desenvolvimento cada vez 
maior da CT, estando a solução em mais e mais CT, ignorando-se, assim, as 
relações sociais em que estas CTs são concebidas pode trazer sérios problemas 
no contexto social. Freire (2001, p.131) mostra essa preocupação, 
principalmente no aspecto ético, ao afirmar que “se pretendemos realmente 
superar a crise em que nos achamos, o caminho ético se impõe”. Vê-se aqui um 
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aspecto importante da discussão da CTS, em que a ética precisa estar presente, 
pois, onde diferentes posicionamentos surgem, a postura ética se faz essencial 
para ajudar nas ponderações e no diálogo. 

A partir da perspectiva problematizadora e dialógica de Freire é possível 
organizar um trabalho pedagógico que contribua para uma compreensão 
ampliada e crítica do mundo, fornecendo os subsídios necessários para uma 
participação autêntica, consciente e responsável no meio social, tendo a 
educação dialógica como pano de fundo para este processo ensino e 
aprendizagem e, com isso, contribuindo para a superação da neutralidade da 
Ciência-Tecnologia. Freire (2001) assevera que o fundamental é que professor 
e alunos saibam que a postura deles é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e 
não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. O que importa é que professor 
e alunos se assumam epistemologicamente curiosos. Pontua-se que nesse 
processo dialógico o professor tem papel preponderante para suscitar nos seus 
alunos o senso crítico, as controvérsias de posicionamentos, a criatividade e o 
incentivo, a participação ativa nos temas que envolvem CT e as suas inter-
relações com o seu cotidiano. 

Freire (2001) reforça que divinizar ou diabolizar a Tecnologia ou a 
Ciência é uma forma altamente negativa e perigosa de pensar errado. Do 
testemunhar aos alunos, às vezes com ares de quem possui a verdade, o 
professor promove um rotundo desacerto. Vê-se, então, que Freire critica 
severamente a visão positivista da CT e alerta para a necessidade de sua 
superação e a urgente necessidade de se assumir uma postura crítica e dialógica 
nessas discussões. Auler (2002) aponta alguns parâmetros que podem ser 
utilizados para promover esse processo dialógico defendido por Freire, como: 
superação do modelo de decisões tecnocráticas, superação da perspectiva 
salvacionista/redentora atribuída à Ciência-Tecnologia e a superação do 
determinismo tecnológico, respaldados por uma concepção de não neutralidade 
da Ciência-Tecnologia, que tem balizado a análise de compreensões de 
professores e estudantes sobre interações entre CTS, cursos de formação de 
professores com configurações curriculares mais sensíveis a temas sociais 
marcados pelo componente científico-tecnológico. 

No esquema II tem-se, segundo Auler, Dalmolin e Fenalti (2009), a 
síntese da aproximação de Freire - CTS, a qual expressa, de forma aproximada, 
o que este estudioso denominou de nível de consciência máxima possível. 
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Fonte: Auler, Dalmolin e Fenalti (2009) 

O esquema acima mostra a crítica à educação bancária, que faz com que 
o indivíduo fique passivo frente a sua realidade, se conformando com a sua 
situação fatalista, decorrendo, com isso, uma percepção ingênua dos fatos, que 
nas palavras de Freire (1987) representa a “cultura do silêncio”.   

Auler; Delizoicov (2001) consideram que uma reinvenção da 
concepção freiriana deve incluir uma compreensão crítica sobre as interações 
entre Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS), dimensão fundamental para essa 
“leitura do mundo” contemporâneo. Isso é demonstrado quando Freire afirma 
que:  

E não se diga que, se sou professor de biologia, não posso me 
alongar em considerações outras, que devo apenas (grifo do 
autor) ensinar biologia, como se o fenômeno vital pudesse ser 
compreendido fora da trama histórico social, cultural e política. 
Como se a vida, a pura vida pudesse ser vivida de maneira igual 
em todas as suas dimensões na favela, no cortiço ou numa zona 
feliz dos “Jardins” de São Paulo. Se sou professor de biologia, 
obviamente, devo ensinar biologia, mas, ao fazê-lo, não posso 
secioná-lo daquela trama (FREIRE, 1992, p.79). 

Santos; Mortimer (2002), ao analisarem as contribuições de Freire na 
compreensão CTS, mostram que o contexto atual é bastante favorável para a 
elaboração de projetos nacionais de ensino de Ciências, tanto para o ensino 
fundamental como para o médio, com ênfase em CTS e que tais currículos muito 
podem contribuir para a alfabetização e o letramento científico e tecnológico, 
pois alfabetizar é, como propunha Paulo Freire, um ato de conscientização 
política. 
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Essa conscientização política referida por Santos; Mortimer fica evidente 
quando Freire (2001, p.130) afirma que:  

[...] o progresso científico e tecnológico que não responde 
fundamentalmente aos interesses humanos, às necessidades de 
nossa existência, perdem, para mim, sua significação. A todo 
avanço tecnológico haveria de corresponder o empenho real de 
resposta imediata a qualquer desafio que pusesse em risco a 
alegria de viver dos homens e das mulheres.  

Com isso, Freire chama a atenção para a necessidade de cada cidadão 
se informar dos graves problemas acarretados pelo uso indiscriminado da CT 
em nome dos apelos incessantes do mercado consumidor, da visão de lucro das 
empresas, da automação no mercado de trabalho que gera desempregos, a 
degradação do meio ambiente, enfim, prejuízos diretos aos seres humanos. 
Nesse processo de conscientização política é preciso se posicionar frente a essas 
problemáticas e unir esforços para mudar a realidade imediata que se apresenta. 
Freire (2001, p.131) argumenta que “a aplicação de avanços tecnológicos com 
o sacrifício de milhares de pessoas é um exemplo a mais do quanto podemos 
ser transgressores da ética universal do ser humano e o fazemos em favor de 
uma ética pequena, a do mercado, a do lucro”.   

Freire (2001, p.39) afirma que “na formação permanente dos 
professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática”. E 
diz mais: “o próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de 
tal modo concreto que quase se confunda com a prática (p.39)”. Nas palavras 
de Freire encontra-se a inspiração para afirmar que o professor necessita 
conhecer e colocar em prática as inter-relações de CTS no contexto de sua 
formação docente e que este coloque em prática na sua atividade cotidiana com 
seus alunos, pois assim estará buscando a superação da visão ingênua e 
salvacionista da Ciência e do determinismo tecnológico que, em muitas das 
vezes, tem guiado o processo ensino e aprendizagem dos alunos.  
 

ALGUMAS CONCLUSÕES... 
 

A discussão com esses quatro teóricos em relação à CT serviu para 
destacar a importância e necessidade de uma análise crítica frente aos problemas 
que envolvem a tomada de decisão dos indivíduos frente às situações de cunho 
social, econômico, político, ambiental e cultural. Dessa forma, o posicionamento 
de cada um pode ser determinante para a melhoria da vida de todos em 
sociedade.  
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É importante também destacar que esses teóricos ajudam na 
compreensão de que é imperiosa a urgência de tratar a discussão da CT nos 
cursos de formação de professores de forma a se considerar os aspectos 
filosóficos e epistemológicos da Ciência como meio de se entender a construção 
da Ciência e da Tecnologia como elaboração humana. Portanto, suscetível a 
intervenções da sociedade com posicionamentos que precisam ser feitos de 
maneira crítica e responsável em que se priorize a formação cidadã como forma 
de se romper com a visão reducionista e tecnocrata de CT que muitas das vezes 
imperam, tanto no currículo da Educação Básica como nos de formação de 
professores. 
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LICENCIATURA DUPLA EM CIÊNCIAS E AS CONTRIBUIÇÕES 
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DUAL DEGREE IN SCIENCE AND THE EPISTEMOLOGICAL CONTRIBUTIONS 
ON THE TEACHER TRAINING 

Rúbia Darivanda da Silva Costa 
Evandro Ghedin 

 
Resumo: Este artigo busca compreender as epistemologias na formação do educador 
da licenciatura dupla. Pois, por não ser tão comum, ainda são poucas as pesquisas 
encontradas sobre essa modalidade de ensino. E, apesar das inúmeras pesquisas e 
discussões relacionadas à formação docente este, ainda, é um campo de investigação 
que provoca muitos questionamentos e reflexões sobre o panorama da educação 
brasileira. Diversos obstáculos na educação têm motivado inúmeras reflexões e 
discussões no meio dos estudiosos, entre eles Edgar Morin. Que sugere a possibilidade 
de idealização real, aberta e complexa do ensino, a partir de ideias simples e objetivas. 
Assim, a expansão dos conhecimentos relacionados aos saberes, práticas e desafios que 
são enfrentados durante a formação acadêmica dos profissionais da educação; podem 
motivar novas reflexões sobre a formação docente, especialmente sobre a Licenciatura 
Dupla em Ciências. 

 
Palavras-chave: Formação Docente. Licenciatura Dupla. Epistemologia. 

 
ABSTRACT: This article is delimited to the educator`s dual degree. Because, is not 
being so common, they are still few the researchers found about that teaching modality. 
And, in spite of the countless researches and discussions related to the educational 
formation this, still, it is an investigation field that provokes many questionings and 
reflections about panorama of the Brazilian education. Several obstacles in the education 
have been motivating countless reflections and discussions among scholars, among them 
Edgar Morin. Who suggests the possibility of idealization real, opened and complex of 
the teaching, starting from simple and objective ideas. Like this, the expansion of 
knowledge related to the knowledge, practices and challenges that are faced during the 
professionals' education academic formation; they can motivate new reflections about 
the teacher training, especially on the Dual Degree in Science. 
 
Keywords: Teacher Training. Dual Degree. Epistemology. 
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INTRODUÇÃO 
 
Apesar das inúmeras pesquisas e discussões relacionadas à formação 

docente este, ainda, é um campo de investigação que provoca muitos 
questionamentos e reflexões sobre o panorama da educação brasileira. Novas 
buscas podem ser inseridas a essa temática, inclusive o aprofundamento de 
pesquisas relacionadas à formação de professores nos cursos de licenciatura 
dupla. 

Nesse contexto, para nortear o desenvolvimento deste artigo teremos 
como base a seguinte questão: Como se desenvolve o processo de constituição 
da profissão docente no curso de Licenciatura Dupla em Ciências? 

A constituição da profissão docente institui uma questão essencial e 
fundamental no cenário educacional brasileiro. Pois, dificilmente as pesquisas 
consideram o universo de saberes e práticas dos docentes de cursos com dupla 
formação; necessitando da compreensão do desenvolvimento deste curso e de 
seus sujeitos. 

Este artigo busca compreender as epistemologias na formação do 
educador da licenciatura dupla. Pois, por não ser tão comum, ainda são poucas 
as pesquisas encontradas sobre essa modalidade de ensino. Contudo, é 
interessante salientar que esse tipo de formação, geralmente, exige a interligação 
dos currículos de cursos distintos, que podem inclusive ter incompatibilidade em 
grande parte das disciplinas, pois se trata da unificação de duas formações 
diferentes, em um período de quase cinco anos.  

Acreditamos que este artigo poderá motivar novas reflexões sobre a 
formação docente, especialmente sobre a Licenciatura Dupla em Ciências. O 
que possibilitará a expansão dos conhecimentos relacionados aos saberes, 
práticas e desafios que são enfrentados durante a formação acadêmica. 

Pois, desde a formação inicial é importante que as contribuições 
epistemológicas sejam apresentadas aos professores e, inseridas no processo de 
ensino-aprendizagem; visto que a teoria do conhecimento está presente nos 
Projetos Pedagógicos, mesmo que implicitamente. Assim, vemos a necessidade 
de aprofundamento nos diálogos acadêmicos, que poderão proporcionar e 
servir de base para a expansão de conhecimentos diversificados, além da difusão 
coletiva dos saberes.  
 
A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 
A diversidade do trabalho docente pode apresentar constantemente 

situações diversas, que necessitam de respostas que solucionem as dificuldades 
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da profissão, podendo propiciar ou prejudicar a prática docente dependendo da 
complexidade do problema (CUNHA, 2005, 2007; AZZI, 2007). 

Nas últimas décadas a formação de professores tem sido um tema 
bastante discutido no cenário acadêmico nacional. Mas, apesar do aumento nas 
pesquisas sobre o assunto, poucas são as mudanças e os avanços observados 
nos cursos de licenciatura (AZEVEDO et al, 2012). 

A formação inicial do professor necessita ter uma base sólida. Zabalza 
(2004) afirma que o professor deve estar preparado para atuar em todos os 
níveis de ensino, não somente em relação aos conteúdos específicos da 
disciplina, mas também no que se refere à didática e a condução das várias 
práticas que definem a docência. 

Segundo Tardif (2010), há diversos saberes que podem constituir a 
formação profissional. Esses saberes colocados pelo autor podem ser da 
formação, da disciplina, do currículo e da experiência, e vão servir como 
fundamento para a atuação do docente. O qual não pode se restringir apenas 
aos conteúdos abordados, que pela variedade de elementos, assuntos e 
problemas estão diretamente relacionados com a sua atividade. 

Por outro lado, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases nº. 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, a educação abrange os processos formativos que 
se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 
instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 
sociedade civil e nas manifestações culturais.  

Franco (1995, p. 55) afirma que “a qualidade pressupõe um julgamento 
de mérito que se atribui tanto ao processo quanto aos produtos decorrentes das 
ações educacionais”. Uma das metas estabelecidas pelo Ministério da Educação 
e Cultura (2012) é a de garantir educação básica para todos. De fato, é fácil 
constatar que nosso País tem avançado em quantidade de pessoas com acesso 
a Escolas e Universidades Públicas, mas será que essa quantidade representa 
qualidade?   

Segundo Moran (2000), o ensino de qualidade envolve muitas variáveis, 
entre elas: organização inovadora, aberta, dinâmica; projeto pedagógico 
participativo; docentes bem preparados intelectual, emocional, comunicacional 
e eticamente, bem remunerados, motivados e com boas condições profissionais; 
relação efetiva entre professores e alunos que permita conhecê-los, acompanhá-
los, orientá-los; infraestrutura adequada e apropriada, com tecnologias acessíveis, 
rápidas e renovadas; alunos motivados, preparados intelectual e 
emocionalmente, com capacidade de gerenciamento pessoal e grupal.  
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Por outro lado, necessita-se de um novo pensamento relacionado ao 
tipo de conhecimento de natureza complexa, pois, Santos (2007) alega que 
estamos passando uma fase de transição paradigmática, requerendo do 
professor uma prática pedagógica que vá além dos limites disciplinares, ou seja, 
que transponha a interdisciplinaridade e que apresente o estilo transdisciplinar. 
Pois, 

Uma inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave entre 
um saber fragmentado em elementos desconjuntados e 
compartimentados, nas disciplinas, de um lado, e, de outro, entre 
as realidades multidimensionais, globais, transnacionais, 
planetárias e os problemas cada vez mais transversais, 
polidisciplinares e até mesmo transdisciplinares (MORIN, 2000. 
p.14). 

Dessa forma, diversos obstáculos na educação têm motivado inúmeras 
reflexões e discussões no meio dos estudiosos, entre eles MORIN (2014). Que 
sugere a possibilidade de idealização real, aberta e complexa do ensino, a partir 
de ideias simples e objetivas. Tornando possível a superação de alguns 
obstáculos, entre eles, o modo como o docente arquiteta a realidade, a 
educação fragmentada, o ensino descontextualizado e sem significado nenhum 
para o estudante. 

"O conhecimento só é conhecimento enquanto organização, 
relacionado e inserido no contexto das informações" (MORIN, 2014, p. 16). 
Nesse sentido, Santos et al (2016, p. 1526), enfatizam a necessidade de 
mudanças no processo formativo de professores, para “superar a 
compartimentalização do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades 
para reflexões mais profundas, multidimensionais e contextualizadas”. 
 

A LICENCIATURA DUPLA EM CIÊNCIAS 
 

A LDB, Lei Nº 9.394/96, no seu artigo 62 institui que a constituição dos 
docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de 
licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de 
educação, aceitada, como formação mínima para o exercício do magistério. 

Desta forma o graduado em Ciências: Biologia e Química preenche um 
dos principais requisitos para regulamentação e atuação no campo educacional. 
Um aspecto básico na legalização da carreira docente é o que dispõe o Parecer 
28, de 02 de outubro de 2001, do Conselho Pleno do Conselho Nacional de 
Educação, que: 
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A licenciatura é uma licença, ou seja, trata-se de uma autorização, 
permissão ou concessão dada por uma autoridade pública 
competente para o exercício de uma atividade profissional, em 
conformidade com a legislação. A rigor, no âmbito do ensino 
público, esta licença só se completa após o resultado bem 
sucedido do estágio probatório exigido por lei (Parecer CNE/CP 
28/2001, p.2). 

Na região amazônica, bem como em outras regiões brasileiras, inclusive 
no nordeste, a escassez de professores qualificados em determinada área do 
conhecimento, é bastante elevada e, como consequência dessa insuficiência de 
docentes é notório observar educadores atuando em disciplina diferente da sua 
formação. Portanto, acredita-se que um dos grandes desafios enfrentados 
atualmente no Brasil é a formação de educadores, pois a realidade mostra a 
carência desses profissionais para atenderem as necessidades no ensino 
fundamental e médio (GATTI & BARRETO, 2009).  

Além das limitações e possibilidades da formação de professores a 
própria profissão docente não é uma profissão atrativa, os baixos salários, aliados 
às péssimas condições de trabalho e à desvalorização social contribuem para 
afastar os jovens da carreira de professor. 

Assim, 

O curso de Licenciatura dupla em Ciências: Biologia e Química 
da UFAM foi criado para atender a grande demanda de 
professores nestas duas áreas. A estruturação curricular deste 
curso visa não somente atender as novas Diretrizes Curriculares, 
mas ao mesmo tempo complementar os anseios da comunidade 
por professores da Educação Básica qualificados com nível 
superior. Esse curso pautou-se no modelo de Educação 
inovadora proposta pelo Ministério da Educação – MEC (PPP - 
Ciências: Biologia e Química, 2009, p.5). 

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2008 
colocou o Estado do Amazonas em último lugar na lista das Unidades 
Federativas, o que levou a educação básica a ser considerada a pior do país. 
Supõe-se que uma das razões para o baixo rendimento dos educandos poderia 
estar diretamente relacionada à quantidade de educadores sem formação 
específica na área em que atuam, incluindo-se aí Biologia e Química, disciplinas 
essas que na maioria das vezes são ministradas por professores de outras áreas 
do conhecimento. 

Farias & Ferreira (2008) afirmam que há uma grande escassez de 
docentes formados em Química na região norte, e que esses dados podem 
aumentar quando confrontados com a média nacional dos profissionais de outras 
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áreas. Apesar do número de professores ter aumentado significantemente nos 
últimos anos, a quantidade, ainda, está muito distante do que se precisa, e isto 
pode ser comprovado ao ser comparado com o crescimento de matrículas de 
alunos no ensino médio. Estes dados, certamente podem ser extrapolados para 
a área de Biologia. 

Com base no Parecer CNE/CP 009/2001, de que “as universidades 
deverão organizar suas licenciaturas como cursos com identidade própria, sem 
que se caracterizem como habilitações ou apêndices de outros cursos” (PPP- 
Ciências: Biologia e Química, 2009, p.4), o Curso de Ciências: em Biologia e 
Química tem colocado no mercado de trabalho profissional com conhecimentos 
específicos e com possibilidade para atuar nas duas áreas de sua formação. 

Além do domínio da Biologia e da Química, o egresso deverá ter como 
objeto os saberes necessários à profissão docente: saberes crítico-contextuais, 
que permitam a compreensão das condições sócio históricas que determinam a 
tarefa educativa; saberes pedagógicos, aqueles produzidos pelas Ciências da 
Educação e sintetizados em teorias educacionais; saberes didático-curriculares, 
relacionados às formas de organização e realização de atividades educativas no 
âmbito da relação educador – educando e saberes relativos a comportamentos, 
atitudes e vivências adequadas ao trabalho educativo (PPP - Ciências: Biologia e 
Química, 2009).  

Portanto, os profissionais que não conseguem se posicionar sobre 
questões da sua área de conhecimento, não estarão em condições de 
desenvolver seu próprio trabalho, avaliar seu desempenho e de contribuir para 
o conhecimento dos alunos (VEIGA, 1989). Assim, a educação como sendo 
resultado de uma produção histórica e socialmente instituída, permite a 
compreensão da docência e, ao analisá-la é possível compreender a trajetória 
cultural e contextual do professor (CUNHA, 2005).  

Desse modo, o exercício da docência passa a ser visto como um 
ambiente dinâmico que envolve diversos saberes, deixando de ser, como em 
outrora, apenas um momento em que o professor repassava um dado 
conhecimento pronto e acabado, que, consecutivamente, deveria ser 
reproduzido pelo aluno. Mas, em vários cursos de licenciatura, ainda se vê a 
carência do balanceamento entre os saberes teórico-práticos e pedagógicos 
(NASCIMENTO & MARTINAZZO 2008), bem como a necessidade dos 
licenciandos em fazer corretamente a transposição didática dos conteúdos para 
os diversos níveis de ensino. 

Os conhecimentos pedagógicos são fundamentais para a qualidade da 
docência, pois estes conhecimentos estão diretamente vinculados ao processo 
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educativo, contribuindo para uma aprendizagem efetiva e significativa, 
principalmente, quando se trata de professores com dupla habilitação. Porém, a 
realidade da docência demonstra que professores-pesquisadores, podem 
dominar bastante os conteúdos e, também serem ótimos pesquisadores, mas 
entre eles, pode haver aqueles profissionais que apresentam enormes 
dificuldades ao ensinar.  

Por isso a sala de aula tem de transformar-se ela própria em 
campo de possibilidades de conhecimento dentro do qual há que 
se optar. Optam os alunos tanto quanto os professores e as 
opções de uns e de outros não têm de coincidir nem são 
irreversíveis. (SANTOS, 1996, p. 17-18). 

Nesse sentido, os cursos de licenciatura dupla em Ciências podem 
oferecer um ambiente favorável para a formação de profissionais da educação, 
pois em seu processo de formação seus atores vivenciam diversos desafios, 
concepções e saberes. Uma vez que a docência como profissão, fundamenta-se 
no pressuposto de que o ensino requer conhecimentos próprios.  

 
CONTRIBUIÇÕES EPISTEMOLÓGICAS  

 
A docência e a formação de professores no curso de Licenciatura Dupla 

em Ciências: Biologia e Química, à medida que consideram o diálogo entre os 
saberes, o contexto educacional e as experiências de educadores e acadêmicos 
configuram uma formação crítico e reflexiva. 

Nesse contexto, Morin nos leva a refletir e repensar a atuação docente, 
pois: 

...não ensinamos as condições de um conhecimento pertinente, 
isto é, de um conhecimento que não mutila o seu objeto. Nós 
seguimos, em primeiro lugar, um mundo formado pelo ensino 
disciplinar. É evidente que as disciplinas de toda ordem ajudaram 
o avanço do conhecimento e são insubstituíveis. O que existe 
entre as disciplinas é invisível e as conexões entre elas também 
são invisíveis. Mas isto não significa que seja necessário conhecer 
somente uma parte da realidade. É preciso ter uma visão capaz 
de situar o conjunto. É necessário dizer que não é a quantidade 
de informações, nem a sofisticação em Matemática que podem 
dar sozinhas um conhecimento pertinente, mas sim a capacidade 
de colocar o conhecimento no contexto (MORIN, 2007, p.03). 

Consequentemente, um currículo de graduação que não proporcione 
a mobilidade, ou seja, que não possibilite a comunicação entre as disciplinas e o 
estágio obrigatório distancia o estudante da realidade escolar. Pimenta (1997) 
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afirma que as variações constantes na prática educacional, algumas vezes, não 
apresentam êxito por causa de aspectos muito rigorosos e/ou burocráticos e, 
que tais aspectos também, não colaboram para inovações na atividade docente.  

O currículo da Licenciatura Dupla em Ciências deve priorizar as 
abordagens transdisciplinares e o diálogo entre suas áreas e subáreas e entre os 
saberes e as experiências dos acadêmicos. Uma vez que os estudantes 
necessitam de uma proximidade com o ambiente escolar, para que possam se 
familiarizar com seu futuro campo profissional. 

A Teoria da Complexidade de Edgar Morin, segundo Gemignani (2012), 
ao oferecer algo inovador, proporcionou uma ruptura nos paradigmas 
tradicionais e clássicos de ensino. Morin (2014) afirma que é impossível aprender 
quando ocorre o retalhamento das disciplinas. Sugerindo, assim, que o 
pensamento precisa sofrer uma reforma radical, refazendo a religação dos 
saberes. 

Santos (2002) destaca que as escolas são beneficiadas por um modelo 
inspirador do conhecimento, entre eles: a monocultura do saber e do rigor do 
saber. Que o autor assim designa: 

Consiste na transformação da ciência moderna e da alta cultura 
em critérios únicos de verdade e de qualidade estética, 
respectivamente. A cumplicidade que une as ‘duas culturas’ 
reside no ato que ambas se arrogarem ser, cada uma no seu 
campo, cânones exclusivos de produção de conhecimento ou de 
criação artística. Tudo que o cânone não legitima ou reconhece 
é declarado inexistente. A não existência assume aqui a forma de 
ignorância ou de incultura (SANTOS, 2002, p. 247). 

Para que se tenha uma mudança positiva na formação de professores e 
em sua futura prática pedagógica, é importante que ocorra não somente a 
integração e a compreensão do conhecimento científico, mas também o nexo 
com o contexto e as vivências dos indivíduos que fazem parte do processo 
formativo. Pois, a Universidade é responsável pelas mudanças sociais, bem 
como, pela conservação e produção cultural dos saberes, ideias e valores 
(MORIN, 2001). 

Deste modo, como “todo conhecimento científico-natural é científico-
social” (SANTOS, 1988), podendo ser possível que tal conhecimento torne-se 
de responsabilidade dos docentes. Pois, é sabido que um processo formativo de 
profissionais da educação, para o ensino de ciências, não pode discutir os 
impactos da ciência e da tecnologia no mundo natural, desvinculando deste, a 
sociedade e seus valores (SILVA & CHAVES, 2009). 
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Pois, segundo Morin (2000, p. 14), “a preeminência do conhecimento 
fragmentado, necessita ser substituído por um modo de conhecimento capaz de 
apreender os objetos em seu contexto, sua complexidade, seu conjunto”. 

Destarte, a compreensão do desenvolvimento do processo de 
formação de professores do curso de Licenciatura Dupla em Ciências deve 
apresentar uma estruturação curricular que atenda as novas Diretrizes 
Curriculares. Pois, além da complexidade do curso em si, é necessário que os 
profissionais oriundos deste tipo de licenciatura, estejam aptos a encarar a 
realidade educacional, a fim de ensinarem com qualidade e eficácia seus alunos 
dentro do que é solicitado pela legislação nacional.  

Nesse sentido Morin apresenta: 

O conhecimento pertinente deve enfrentar a complexidade. 
Complexus significa o que foi tecido junto; de fato, há 
complexidade quando elementos diferentes são inseparáveis 
constitutivos do todo (como o econômico, o político, o 
sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico), e há um 
tecido interdependente, interativo e inter-retroativo entre o 
objeto de conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o 
todo e as partes, as partes entre si. Por isso, a complexidade é a 
união entre a unidade e a multiplicidade (MORIN, 2000, p. 38). 

Acreditamos que reflexões em torno da concepção epistemológica, que 
estejam presente no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) possam trazer algumas 
aproximações sobre a organização curricular e implicações em orientações 
teóricas e metodológicas em processos de aprendizado. Pois, o papel do 
professor cada vez mais vem emergindo filosófica e epistemologicamente 
enquanto um novo paradigma: o da complexidade. 

Nesse contexto da chamada sociedade do conhecimento e de novas 
tecnologias, com as mudanças advindas do mundo globalizado, em que exige do 
acadêmico o desenvolvimento de habilidades cognitivas e comportamentais para 
a adequação junto ao mundo do trabalho, não temos dúvida de que os meios 
de formação dos futuros professores foram ampliados, mas a Universidade ainda 
é a principal via dessa formação; assim como os docentes continuarão sendo os 
principais responsáveis pelo estímulo da busca pelo conhecimento e da 
aprendizagem desses alunos. 

E, este artigo poderá estimular novos aprofundamentos sobre a base 
epistemológica da formação de professores, além e aguçar o interesse de 
pesquisadores e estudiosos da área em ampliar suas pesquisas sobre a formação 
de professores provenientes de Licenciaturas Duplas, em especial em Ciências.  
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Finalmente, acreditamos que Edgar Morin e Boaventura de Sousa 
Santos, trazem grandes contribuições epistemológicas para a formação de 
professores, principalmente, quando se trata de cursos com dupla formação. 
Pois, nesses cursos, podemos analisar a complexidade que emergem dos novos 
paradigmas que constantemente vem sendo discutido pelos epistemólogos 
supracitados.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O processo de formação docente apesar de bastante discutido ainda é 

um desafio no âmbito educacional. A Licenciatura Dupla tem possibilitado a 
formação de profissionais da educação com visões amplas, e com enorme 
capacidade para de atuar dentro e fora de sala de aula, dialogando com contexto 
amazônico e as vivencias dos educandos, numa perspectiva científica e 
contextualizada.  

Cursos de formação de professores, que envolvem a dupla formação, 
podem proporcionar um leque de conhecimentos em diferentes áreas, 
contribuindo para a construção intelectual do próprio acadêmico.  

Durante o processo de formação é necessário valorizar o conhecimento 
do discente e o contexto no qual a Universidade está inserida. Promovendo 
diálogos que gerem a inovação e a interconexão de diferentes conhecimentos 
sobre o processo educacional e sua relação com a sociedade.  

As contribuições epistemológicas devem ser inseridas no processo 
educacional desde a formação inicial do professor, expandindo os diálogos 
acadêmicos e, servindo como base para conhecimentos específicos e 
diversificados, descentralizando e compartilhando coletivamente os saberes.  

Assim, a Licenciatura Dupla em Ciências tem possibilitado a formação 
de profissionais com capacidade social e intelectual para atuar na esfera 
educacional, participando e interagindo com a comunidade, a partir de uma base 
construída em um currículo composto por diferentes disciplinas e suas 
ramificações, que permite pensar e repensar a sobre sua atuação na sociedade. 
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APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS DA EDUCAÇÃO CTS 
NA PROPOSTA CURRICULAR DE CIÊNCIAS DE 

ITACOATIARA/AMAZONAS23 
APPROACHES AND DISTANCES OF STS EDUCATION ON THE CURRICULAR 

PROPOSAL OF ITACOATIARA / AMAZONAS SCIENCES 

Ethel Silva de Oliveira 
Denise de Freitas 

 
RESUMO: Esta pesquisa analisa uma Proposta Curricular de Ciências dos anos iniciais 
do Ensino Fundamental a partir dos pressupostos da educação CTS, a partir da questão 
investigativa: como a educação CTS se apresenta na Proposta Curricular de Ciências nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental do município de Itacoatiara/Amazonas? O objetivo 
consistiu em identificar elementos da educação CTS na Proposta Curricular de Ciências 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental do município de Itacoatiara/Amazonas. A 
metodologia pautou-se na abordagem qualitativa, utilizando pesquisa documental, como 
fonte de análise a Proposta Curricular de Ciências (PCC). A análise textual discursiva 
direcionou o tratamento dos dados. Os resultados apontam algumas aproximações com 
a educação CTS, tais como: formação para a cidadania, adoção da Tendência Crítico-
Social dos Conteúdos, articulação de elementos CTS no objetivo geral da área de 
Ciências. Também identificamos alguns distanciamentos da educação CTS na PCC. 
 

Palavras-chave: Educação CTS. Proposta curricular de ciências. Anos iniciais. Ensino 
de ciências. 
 

ABSTRACT: This research analyzes a curricular proposal of Sciences of the initial years 
of Elementary Education from the assumptions of Science, Technology and Society – STS  
education, starting from the research question: how STS education presents itself in the 
Curriculum Proposal of Sciences in the initial years of Elementary School in the 
municipality of Itacoatiara / Amazonas? The objective was to identify elements of STS 
education in the Curricular Proposal of Sciences in the initial years of Elementary School 
in the municipality of Itacoatiara / Amazonas. The methodology was based on the 
qualitative approach, using documentary research, as a source of analysis the Curricular 
Proposal of Sciences (CPS). The discursive textual analysis directed the treatment of the 
data. The results point to some approximations with STS education, such as: formation 
for citizenship, adoption of the Critical-Social Tendency of Contents, articulation of STS 
elements in the general objective of the area of Sciences. We have also identified some 
distances from STS education in the CPS. 

 
23 Este artigo foi apresentado no Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências - ENPEC (2017) 
em uma versão reduzida e consta nos Anais do referido evento. 
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Keywords: STS Education. Curricular proposal of sciences. Elementary school. Science 
teaching. 
 

INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho faz parte de uma pesquisa mais ampla realizada no 
processo de doutoramento, com a intenção de refletirmos sobre a presença da 
Educação CTS no ensino de Ciências nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 
procuramos investigar como esta abordagem se situa na Proposta Curricular de 
Ciências, nos livros didáticos de 4º e 5º ano e na concepção dos professores que 
trabalhavam com esta Proposta Curricular e com estes livros didáticos no 
município de Itacoatiara/Amazonas. Para este capítulo apresentaremos os 
resultados da análise da Proposta Curricular de Ciências, enfocando as suas 
aproximações e distanciamentos com relação à Educação CTS, esta análise foi 
apresentada parcialmente no Encontro Nacional de Pesquisadores em Educação 
em Ciências – ENPEC (2017). 

Desse modo, o objetivo investigativo consistiu em identificar elementos 
da educação CTS na Proposta Curricular de Ciências nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental do município de Itacoatiara/Amazonas. Inicialmente trazemos as 
bases teóricas que nortearam a perspectiva que se entende a Educação CTS, 
conceito central que estabelece as relações que direcionaram o nosso olhar para 
o objeto investigado; posteriormente apresentamos os procedimentos 
metodológicos que orientaram a análise dos dados e; finalmente, discutimos os 
resultados alcançados, momento em que respondemos ao objetivo perquirido. 
 
ENTENDENDO A EDUCAÇÃO CTS 
 

Inicialmente pretendemos explicitar sobre a escolha do termo 
“Educação CTS”, uma vez que ao se referir a CTS ou CTSA identificamos várias 
expressões que estão associadas a estas siglas, como por exemplo: movimento, 
perspectiva, abordagem, enfoque, e assim por diante. No entanto, o que 
pretendemos caracterizar ou enfatizar ao se adotar “Educação CTS”? Queremos 
destacar a utilização da relação Ciência-Tecnologia-Sociedade na área de ensino, 
em um sentido mais amplo. Quando falamos em “Movimento CTS” nos 
referimos ao campo de maneira geral, que inclui políticas públicas, ações do 
movimento ativista, nas diferentes áreas do conhecimento. Já os “Estudos CTS” 
entendemos que se trata das diferentes pesquisas deste campo. “Abordagem” 
ou “perspectiva” CTS, em se tratando de uma visão voltada a esta interação e 
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“Enfoque CTS” quando se pretende evidenciar, focalizar esta relação, no âmbito 
mais pontual. 

Feito esses esclarecimentos, ressaltamos que concebemos a educação 
CTS em uma perspectiva crítica, com o objetivo de promover o letramento 
científico-tecnológico dos cidadãos, por meio do desenvolvimento da capacidade 
de interpretação da realidade, dos seus condicionantes políticos, econômicos, 
culturais e assim por diante, que interferem na vida em sociedade, nas condições 
do ambiente, na escolha dos investimentos em determinadas pesquisas, nos 
interesses que movem a ação humana. 

Quando pensamos em um ensino que possa contemplar esse 
letramento, refletimos no tipo de currículo que pudesse inserir tais discussões no 
âmbito escolar, em especial no ensino de ciências, que pode ser articulado 
enquanto uma área que possibilita o diálogo com diferentes campos do 
conhecimento. Mas o que caracterizaria um currículo com princípios da 
educação CTS? 

Quando falamos em currículo CTS vamos encontrar uma diversidade 
de modelos e concepções que variam a partir do que é priorizado, do contexto 
em que são trabalhados, dos países, enfim, do nível de profundidade e de 
alterações que se deseja em determinado curso ou etapas do ensino. Aikenhead 
(1994) sistematiza algumas categorias de ensino de CTS em oito diferentes níveis 
de abordagem, quais sejam: (1) conteúdos de CTS como elemento de 
motivação, em que se teria apenas a menção ao conteúdo de CTS; (2) 
incorporação eventual do conteúdo de CTS ao conteúdo programático, ou seja, 
os conteúdos CTS seriam apêndices dos conteúdos de ciências; (3) incorporação 
sistemática do conteúdo de CTS ao conteúdo programático, ainda permaneceria 
o ensino tradicional de ciências, mas, com temas unificadores; (4) disciplina 
científica (Química, Física e Biologia) por meio de conteúdo de CTS, os temas 
de CTS são utilizados para organizar o conteúdo de ciências, mas a seleção do 
conteúdo científico é feita a partir de uma disciplina; (5) Ciências por meio do 
conteúdo de CTS, o conteúdo de ciências é multidisciplinar, sendo ditado pelo 
conteúdo de CTS e os tópicos científicos puros assemelham-se a uma lista de 
conteúdos importantes de cursos de ensino tradicional de ciências; (6) ciências 
com conteúdo de CTS, o conteúdo de CTS é o foco do ensino e o conteúdo 
relevante de ciência enriquece a aprendizagem; (7) incorporação das ciências ao 
conteúdo de CTS, o conteúdo de CTS é o foco do currículo e o conteúdo de 
ciências é mencionado, mas não ensinado sistematicamente; (8) Conteúdo de 
CTS, estudo de uma questão tecnológica ou social importante e o conteúdo de 
ciências é apenas mencionado para indicar uma vinculação com as ciências. 
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Como podemos perceber nas categorias acima, existe uma variedade 
na inserção dos conteúdos CTS aos currículos, em que identificamos diferentes 
graus entre um ensino conceitual de Ciências até um currículo mais radical CTS 
em que os conteúdos de Ciências são apenas mencionados. 

Santos e Mortimer (2000) ao discutirem sobre um currículo com ênfase 
em CTS abordam algumas concepções a serem consideradas: ciência, como 
uma atividade humana intimamente ligada à tecnologia e as questões sociais; 
sociedade, que busca interferir em tomadas de decisão sobre problemas sociais 
que envolvem a ciência e tecnologia; aluno, deve ser preparado para tomar 
decisões inteligentes a partir de uma compreensão do funcionamento da ciência 
e tecnologia e; o professor, deve se comprometer em trabalhar considerando as 
inter-relações entre ciência-tecnologia-sociedade. 

Além disso, tais autores se reportam a três elementos curriculares: 
objetivos, estrutura conceitual e estratégias de ensino. Quanto aos objetivos da 
educação CTS, Santos e Mortimer (2000), baseados em vários autores da área 
como Aikenhead (1994), Iglesia (1995), Solomon (1993), Bybee (1987) dentre 
outros, sistematizam que o objetivo central é desenvolver a alfabetização 
científica e tecnológica dos cidadãos, ajudando os alunos na construção do 
conhecimento, de habilidades e de valores na tomada de decisões responsáveis. 
Quando tratam da estrutura conceitual de um curso CTS, baseados em Bybee 
(1987) destacam temas que abordem conceitos científicos e tecnológicos, 
processos de investigação e interações ciência-tecnologia-sociedade, no entanto, 
os autores advertem sobre os tipos de visões que esses currículos trazem sobre 
ciência, tecnologia, sociedade e suas relações, atentando para visões críticas, 
desfazendo vários mitos que historicamente foram se construindo sobre essas 
temáticas. Sobre as estratégias de ensino , os autores elencam, como exemplo, 
uma série de atividades e duas sequências de etapas, uma baseada em Aikenhead 
(1994), partindo da (a) introdução de um problema social; posteriormente (b) 
análise da tecnologia relacionada ao tema, para então fazer o (c) estudo do 
conteúdo científico em função do tema social e da tecnologia introduzida, 
seguido do (d) estudo da tecnologia correlata em função do conteúdo 
apresentado, e (e) discussão da questão original. A outra sequência, baseada em 
Mól e Santos (2000), inicia-se com um (a) texto gerador de temática de 
relevância social; (b) apresentação dos conceitos; (c) exploração de textos que 
retomem o tema, esses textos apontam a necessidade de novos conceitos; (d) 
as dimensões sociais são retomadas para introdução de atividades relacionadas à 
tomada de decisão (aspectos ambientais, políticos, econômicos, éticos, sociais e 
culturais). 
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Com o objetivo de desenvolver uma formação para a cidadania, a partir 
da escolarização, Santos (2001) descreve dois tipos de concepções com 
vertentes diferentes: (1) concepção de ensino da ciência pura e (2) concepção 
CTS de ensino das ciências. Quanto à concepção CTS de ensino diz: 

É uma concepção que aponta para um ensino que ultrapasse a 
meta de uma aprendizagem de conceitos e de teorias 
relacionadas com conteúdos canónicos. Para um ensino que 
tenha validade cultural, para além da validade científica, e que 
assente no propósito de ensinar a cada cidadão o essencial para 
chegar a sê-lo de facto, aproveitando os contributos de uma 
educação científica e tecnológica (SANTOS, 2001, p. 16). 

Tais princípios fazem parte de um movimento de reforma curricular das 
ciências para a Educação Básica. A referida autora questiona um ensino da ciência 
pura pela falta de abertura para: conteúdos permeados de valores e de 
princípios; as relações entre experiências educacionais e experiências de vida; as 
atividades educacionais e atividades práticas; a diferentes fontes de informação; 
aos recursos exteriores à escola; a aprendizagens que contemplem aspectos 
tecnológicos na interface com a sociedade. Santos (2001, p. 52-54) também 
afirma sobre a diversidade de tendências curriculares CTS e destaca que: 

[...] debaixo do mesmo “guarda-chuva” se alberga uma vasta 
gama de tendências e de correspondes modalidades curriculares. 
De facto, cada posição arrasta consigo valorizações diversas 
conforme o valor que se atribui à ciência, à tecnologia ou à 
sociedade. [...] Contudo, neste campo em aberto 
multidireccionado, entendemos ser relevante fazer um 
levantamento das tendências onde permanecem resquícios da 
concepção de “ciência pura”, bem como uma reflexão crítica 
sobre as direcções CTS que se projectam no horizonte científico 
e didático. 

Assim, apresenta três categorias: Perspectiva Cts – ciência como 
primeira referência, permanece um corpo de conhecimentos científicos, 
ultrapassando a tradição dos conteúdos canônicos, incluindo tópicos com 
utilidade social e valor humanístico, a tecnologia aparece como ilustração da 
ciência aplicada; Perspectiva cTs, tecnologia como primeira referência, existe 
uma variação de abordagens da tecnologia, mas esta é considerada entre os mais 
radicais como o “motor da ciência” e para os mais moderados uma ponte entre 
ciência e tecnologia; Perspectiva ctS, sociedade como primeira referência, “[...] 
os alunos aprendem ciência enquanto analisam e discutem questões sociais, 
culturais e de valores” (SANTOS, 2001, p. 62), a aprendizagem de conceitos fica 
estritamente dependente de situações sociais e de contextos. A partir dessas 
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categorias percebemos a ênfase dada à ciência, à tecnologia e à sociedade, 
enquanto pontos de partida para abordagens variadas da relação CTS.  

A partir dessas variações, ao pensar na educação CTS para os anos 
iniciais concebemos uma aproximação maior com a perspectiva ctS – sociedade 
como primeira referência, que entendemos estar em consonância com os 
objetivos sustentados em uma formação cidadã e que proporcione maior 
interação das crianças nos espaços sociais, na compreensão das relações do 
mundo social-natural-artificial. No entanto, para uma possível inserção de uma 
abordagem CTS, o papel do professor é fundamental nesse processo, uma vez 
que as ações pedagógicas estão em consonância com as concepções dos 
professores, sua formação, os materiais disponíveis ao ensino, dentre outros. 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
A metodologia adotada pautou-se na abordagem qualitativa (STRAUSS; 

CORBIAN, 2008). Além disso, existe uma preocupação com a coleta das 
informações, ou seja, o processo, a descrição (LUDKE; ANDRÉ, 2012).  

Adotamos a pesquisa documental, por entendermos ser a mais 
adequada para responder a um dos objetivos da pesquisa. O documento, neste 
caso em análise, é a Proposta Curricular de Ciências – PCC/2014, adotada nas 
escolas municipais de Itacoatiara/Amazonas, que representa uma fonte de dado 
importante para nos aproximarmos do ensino de Ciências nos anos iniciais, em 
específico, com um olhar para as relações entre ciência-tecnologia-sociedade. 

Os documentos constituem também uma fonte poderosa de 
onde podem ser retiradas evidências que fundamentem 
afirmações e declarações do pesquisador. Não são apenas uma 
fonte de informação contextualizada, mas surgem em um 
determinado contexto e fornecem informações sobre esse 
mesmo contexto (LUDKE; ANDRÉ, 2012, p. 39). 

Ou seja, os documentos refletem ideias, o contexto em que são 
produzidos pode trazer pistas para a compreensão de determinado objeto 
investigativo. A análise dos dados foi feita a partir da análise textual discursiva 
(MORAES; GALIAZZI, 2007). Para analisar a PCC elaboramos, a partir de 
princípios da educação CTS, as seguintes categorias: os conteúdos e as 
abordagens de temáticas sociais e ambientais; evidência dos conhecimentos 
tecnológicos; reflexão crítica da ciência e tecnologia; participação e tomada de 
decisão. 
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Quadro 1: Categorias de análise com descrição 

Categorias Descrição 

Os conteúdos e as abordagens de temáticas 
sociais e ambientais 

 

Conhecimentos que abordam a intervenção 
humana no ambiente. Problemas sociais que 
envolvem as condições de vida humana.  Re-
lações sociedade - natureza. Enfoque interdis-
ciplinar, contextualizado e problematizado em 
diferentes dimensões. 

Evidência dos conhecimentos tecnológicos 

 

Artefatos e recursos tecnológicos. O uso da 
tecnologia na sociedade. Relações entre pro-
dução tecnológica, economia, cultura e con-
sumo. Conexões entre tecnologia e mudan-
ças sociais e culturais.  

Reflexão crítica da ciência e tecnologia 

 

Superação da perspectiva salvacionista e de-
terminista da ciência e tecnologia. Não neu-
tralidade da ciência e tecnologia. Construções 
históricas sobre a atividade científica e tecno-
lógica. Conhecimento científico e tecnológico 
como produção humana. 

Participação e tomada de decisão Participação em debates de temas polêmicos 
e controversos e processos decisórios advin-
dos da ciência e tecnologia. O balanço de ar-
gumentos científicos tecnológicos, sociais e 
culturais na tomada de decisões.  

 
O QUE DIZ A PROPOSTA CURRICULAR DE CIÊNCIAS NA 
INTERFACE COM A EDUCAÇÃO CTS 

 
A Proposta Curricular do Ensino Fundamental I é um documento que 

foi elaborado pelo Departamento de Gestão Educacional da Secretaria Municipal 
de Educação de Itacoatiara, no ano de 2014, para orientar os educadores em 
sua prática. Este documento está estruturado em duas partes. A primeira, de 
caráter geral, contém: apresentação, que corresponde a um discurso da 
secretária de educação, direcionado aos educadores, se reportando ao 
documento em si, quanto ao que se pretende para a educação do município 
para os anos iniciais do ensino fundamental; e a justificativa, em que são 
apresentados os fundamentos e princípios básicos que devem nortear a ação 
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educativa. A segunda, de caráter específico, que corresponde a cada área de 
conhecimento do 1º ao 5º ano, nesta, os elementos comuns que aparecem em 
todas as áreas são: objetivo geral, a apresentação e os conteúdos de cada área 
específica. No entanto, a estrutura dessa parte específica não é padronizada, por 
exemplo, em Língua Portuguesa, além dos conceitos, acrescentam-se os 
descritores, o detalhamento das habilidades, os procedimentos e sugestões de 
atividades pedagógicas; em Matemática aparece os conteúdos e descritores; em 
Ciências, somente a lista dos conteúdos separados por bimestre. Assim, dentre 
as diferentes estruturas que consta na Proposta, a área de Ciências é a única mais 
resumida. No total, a Proposta Curricular do Ensino Fundamental I possui 171 
páginas. 

Como objeto de análise consideramos, da parte geral, a apresentação e 
justificativa, pois são nelas que vamos encontrar os direcionamentos que devem 
nortear o ensino nos anos iniciais; e da parte específica, o objetivo geral, a 
apresentação e os conteúdos da área de ciências que serão discutidos a partir 
das categorias de análise que elaboramos para visualizarmos elementos da 
educação CTS neste documento. Abaixo segue a apresentação e discussão dos 
resultados pelas categorias: os conteúdos e as abordagens de temáticas sociais e 
ambientais; evidência dos conhecimentos tecnológicos; reflexão crítica da ciência 
e tecnologia; participação e tomada de decisão. 

 
OS CONTEÚDOS E AS ABORDAGENS DE TEMÁTICAS SOCIAIS E 
AMBIENTAIS 

 
No documento, defende-se que os conhecimentos têm o papel 

fundamental na formação para a cidadania, como aparece na Proposta: “[...] 
visando a apropriação dos conhecimentos de que necessitam os discentes para 
crescerem como cidadãos conscientes do seu papel na sociedade” (justificativa, 
PCC/2014). Para isso, são mencionados alguns temas transversais que devem 
ser incorporados enquanto “recursos culturais relevantes na conquista da 
cidadania”, destacando-se que: “Tais recursos incluem os domínios do saber 
presentes no trabalho escolar, que envolvem preocupações com o meio 
ambiente, a saúde, a sexualidade e com as questões éticas (relativas à igualdade 
de direitos), à dignidade do ser humano e à solidariedade” (justificativa, 
PCC/2014). 

Além disso, ainda é reforçado que os “conteúdos devem ser 
indissociáveis da realidade social”, para que o “educando possa interagir na 
sociedade” (justificativa, PCC/2014). 
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Nessas orientações gerais da PCC percebemos aproximações com 
abordagens temáticas sociais e ambientais que se configuram elementos da 
educação CTS. Santos e Mortimer (2000) ao se referir a temáticas pautadas em 
um currículo CTS reforçam a ideia de que estas devem contemplar temas 
científicos e tecnológicos em uma abordagem social, potencialmente polêmicos 
e que permita diferentes possibilidades de associações, conexões, envolvendo 
valores e crenças.  

Na PCC, os conteúdos escolares, do 1º ao 5º ano estão agrupados a 
partir do que chamamos de unidades temáticas, que são: (1) ser humano e 
saúde; (2) ambiente; (3) recursos tecnológicos, pois são temas recorrentes que 
aparecem a cada inicio dos agrupamentos da seleção dos conteúdos por 
bimestre. Para termos uma visão geral dos conteúdos fazemos uma descrição da 
organização destes a partir do bloco do 1º ao 3º ano e o bloco que traz os 
conteúdos do 4º e 5º ano. 

Do bloco do 1º ao 3º ano, percebemos um enfoque com uma 
abordagem mais social dos conteúdos, começando com as pessoas, ou seja, os 
seres humanos, o reconhecimento de si e do outro, para então, iniciar a 
percepção do ambiente, por meio dos sentidos, do que está ao entorno, os 
ambientes naturais, as transformações, os cuidados com o solo, com o ar, os 
animais, as plantas e a preservação. Percebemos aproximações com temáticas 
sociais e ambientais, uma vez que apresentam conexões entre ser humano e 
ambiente, eu no mundo, intervenção no ambiente, quando aborda 
transformações no ambiente, no sentido da poluição do ar, cuidando do solo, 
os seres se relacionam, conhecer para compreender e preservar. 

No bloco do 4º e 5º ano, diferentemente, do 1º ao 3º ano, 
identificamos conteúdos relacionados ao enfoque “recursos tecnológicos”, em 
que são abordados alguns temas como materiais e recursos naturais, 
transformação dos recursos naturais, o uso dos recursos naturais e o lixo, 
saneamento básico, poluição, eletricidade no cotidiano, usar sem abusar, que 
apresentam conexões com questões ambientais e problemas sociais, que afetam 
tanto a vida do planeta quanto a do ser humano, especificamente. Percebemos 
que a abordagem dada ao ambiente, neste segundo bloco, amplia um pouco 
mais o enfoque, ultrapassando somente a percepção do que está ao entorno, 
pois traz problemáticas que parecem suscitar reflexões quanto à intervenção do 
ser humano no ambiente, dos recursos tecnológicos na produção de energia 
elétrica, mas também, na poluição, no uso consciente, quando traz o conteúdo 
usar sem abusar, nas diferentes fontes de energia e tipos de usinas para a 
produção desta, ou seja, ampliando as possibilidades de enfoques. Quanto à 
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unidade ser humano e saúde, percebemos um enfoque no corpo humano, com 
ênfase nos sistemas que o compõe, com informações mais pontuais, quanto aos 
órgãos e forma de funcionamento, as doenças que podem ocorrer em cada um 
dos sistemas. Talvez o enfoque dado à alimentação, nos conteúdos alimento 
para a vida, alimento que já vem pronto, pode trazer uma abordagem um pouco 
mais contextualizada se for explorada a diversidade dos alimentos, sua produção, 
mas faltam elementos que caracterize o tipo de abordagem ao tratar esse 
conteúdo. 

Assim, podemos considerar que os conteúdos, pelas suas temáticas e 
relações entre elas, trazem aproximações com o que a educação CTS considera 
relevante abordar na aula. Ou seja, são conteúdos que possibilitam 
contextualização e aproximação com a realidade do aluno. Como bem ressalta 
Santos (2007): 

[...] a contextualização no currículo poderá ser constituída por 
meio da abordagem de temas sociais e situações reais de forma 
dinamicamente articulada que possibilite a discussão, 
transversalmente aos conteúdos e aos conceitos científicos, de 
aspectos sociocientíficos (ASC) concernentes a questões 
ambientais, econômicas, sociais, políticas, culturais e éticas 
(SANTOS, 2007, p. 6). 

No caso em análise, principalmente, os relacionados às questões 
ambientais: materiais e recursos naturais, transformação dos recursos naturais, o 
uso dos recursos naturais e o lixo, saneamento básico, poluição, eletricidade no 
cotidiano, usar sem abusar, associadas aos problemas sociais e intervenção 
humana, que podem ser explorados no sentido de provocar contextualizações 
entre ser humano-ambiente-recursos tecnológicos, mesmo essas unidades 
aparecendo em níveis diferentes de abordagem, centrando-se com maior 
enfoque no 4º e 5º ano. Do 1º ao 3º ano, identificamos uma abordagem mais 
para o ambiente natural, suas características, mas identificamos alguns conteúdos, 
como eu no mundo, poluição do ar, cuidando do solo, conhecer para 
compreender e preservar, que podem articular um enfoque CTS. 

A esse respeito, Angotti e Auth (2001) quando tratam das questões 
ambientais que devem ser enfocadas em um ensino pautado na educação CTS, 
ressaltam a importância de uma abordagem ampla que inclua as questões 
culturais, sociais, que envolva não somente os efeitos, mas também as causas 
dos problemas socioambientais. Citam a temática do lixo, a ser tratada não 
apenas no que fazer com o que já está posto, mas também discutir sobre a 
produção deste, atentar para a origem do problema. Assim, entendemos que 
desde os anos iniciais os conteúdos precisam abordar os problemas sociais, a 
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crise ambiental que vem comprometendo as condições de vida desta e das 
próximas gerações, por isso, não podemos negligenciar uma abordagem 
temática social e ambiental. 

Portanto, quanto aos conteúdos e as abordagens de temáticas sociais e 
ambientais, podemos dizer que na PCC o papel dos conteúdos e da educação 
nos anos iniciais está voltado para a formação da cidadania, quando expressa “[...] 
a apropriação dos conhecimentos de que necessitam os discentes para 
crescerem como cidadãos conscientes do seu papel na sociedade”. Assim, se 
reporta a alguns temas transversais que podem perpassar pelos conteúdos e, 
dentre esses, o enfoque no ambiente foi o mais presente do 1º ao 5º ano, em 
uma forma progressiva, que se inicia com a percepção do que está ao entorno, 
aos elementos naturais, depois a intervenção humana, quando propõe: 
transformação dos recursos naturais, o uso dos recursos naturais e o lixo, 
saneamento básico, poluição, apresentando-se conexões com elementos da 
educação CTS, juntamente com a tendência Pedagógica Crítico-social dos 
conteúdos, que ressalta um enfoque contextualizado dos conteúdos escolares. 
 
EVIDÊNCIA DOS CONHECIMENTOS TECNOLÓGICOS 
 

Na PCC encontramos dois momentos em que elementos relacionados 
à tecnologia ficam em evidência. O primeiro, é quando na organização dos 
conteúdos, identificamos uma unidade intitulada “recursos tecnológicos”, como 
mencionamos anteriormente, nos conteúdos do 4º e 5º ano, envolvendo 
assuntos relacionados a recursos naturais, lixo, fontes de energia, eletricidade, 
tipos de usinas e saneamento básico. A abordagem desses assuntos, vinculados 
aos problemas ambientais é interessante, principalmente porque esses são 
enfocados na unidade recursos tecnológicos e não apenas com uma abordagem 
associada à doença, ligadas a poluição, a falta de saneamento, ao lixo, que 
poderiam estar na unidade ser humano e saúde, ou mesmo na unidade 
ambiente. Entendemos que essa conexão se aproxima de discussões que tratam 
da tecnologia na sociedade, sendo esta relacionada às transformações dos 
recursos naturais, o saneamento básico, enfocando o uso da tecnologia. Os 
impactos provenientes da tecnologia poderiam ser articulados com temáticas 
sobre a produção do lixo, que apresenta aproximações com a educação CTS, e 
identificamos alguns assuntos, tais como: do que o lixo é formado, coleta e 
destino do lixo, o que fazer com ele, repensar e reduzir, reutilizar e reciclar. Os 
assuntos relacionados à eletricidade também podem apresentar relações com a 
produção tecnológica, consumo, mudanças sociais e culturais. No entanto, essas 
articulações vão depender de como esses conteúdos são abordados no contexto 
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da sala de aula. Mas, podemos identificar pistas desses elementos que podem 
suscitar uma abordagem contextualizada. 

O segundo momento em que encontramos na PCC evidência dos 
conhecimentos tecnológicos é quando se apresenta o objetivo geral da área de 
ciências para o ensino fundamental I que consiste em:  

Levar o aluno a compreender a natureza como um todo 
dinâmico, sendo o ser humano parte integrante e agente de 
transformações do mundo em que vive, identificando relações 
entre o conhecimento científico, produção tecnológica e 
condições de vida, no mundo de hoje, e sua evolução histórica 
(objetivo geral de ciências, PCC/2014). 

A produção tecnológica é mencionada no objetivo possivelmente para 
ressaltar que o aluno deve identificar a relação desta com o conhecimento 
científico e as condições de vida. O que caracteriza uma aproximação com a 
educação CTS quando enfocada em uma perspectiva ampliada. Auler e 
Delizoicov (2001, p. 105) se referindo a uma visão de tecnologia que se opõe a 
um aspecto reducionista, destacam que: “[...] busca a compreensão das 
interações entre Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS), associando o ensino de 
conceitos à problematização desses mitos”. Entender essas relações contribui 
para desmistificar a crença absoluta na ciência e tecnologia, enquanto únicas 
alternativas para a solução dos problemas humanos, além de colocar em 
destaque que a sociedade pode interferir nessas produções, que é o ser humano 
que as produz, e que se existem os problemas em decorrência da ciência e 
tecnologia, esses perpassam por intencionalidades, situações econômicas e 
culturais que se relacionam. 
 
REFLEXÃO CRÍTICA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 
Quanto a uma reflexão crítica da ciência e tecnologia, analisamos em 

três perspectivas as possíveis aproximações e/ou distanciamentos: a primeira, o 
que trata o objetivo para o ensino de ciências; a segunda, tentamos visualizar 
pistas dessas reflexões críticas nos conteúdos; e na terceira, os elementos gerais 
da PCC, em que selecionamos os enunciados “educar para a cidadania” e 
“formar para o mercado de trabalho” (apresentação, PCC/2014). 

Quanto à parte específica a área de ciências, no objetivo geral, ciência e 
tecnologia recebem um vínculo com as ações do ser humano, com a vida. Esta 
parte é a que traz maior evidência de uma articulação entre ciência – tecnologia 
– sociedade. Por isso, colocamos em destaque os itens que o compõem como 
possibilidades de interpretação e uma proximidade com a educação CTS. 
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O excerto do objetivo geral que diz: “Levar o aluno compreender a 
natureza como um todo dinâmico, sendo o ser humano parte integrante e 
agente de transformações do mundo em que vive [...]” parece trazer uma 
concepção que pode ultrapassar uma visão limitada da natureza, como um 
espaço estático, circunscrito, pois a concebe como um todo dinâmico. A palavra 
“dinâmico” denota movimento, mudança, ou seja, amplia as possibilidades de 
interpretação sobre a natureza, assim como da relação com o ser humano. 
Pensar o “[...] ser humano como parte integrante e agente de transformações 
do mundo [...]” (objetivo geral, PCC/2014), nos faz refletir que, quem integra é 
pertencente, se é pertencente também é a própria natureza a quem pertence, 
logo, se seguirmos essa lógica de pertencimento, o ser humano não é concebido 
como o dominador, o proprietário, ele é também a natureza. 

No entanto, além disso, é um agente de transformações do mundo. As 
transformações, que vem do verbo transformar, modificar, se não acrescido de 
valores, da ética, se ficar na esfera de uma pseudoneutralidade, é como se 
independesse o tipo de transformação, o importante é modificar. Mas, quando 
destaca: “[...] identificando relações entre o conhecimento científico, produção 
tecnológica e condições de vida, no mundo de hoje, e sua evolução histórica” 
(objetivo geral, PCC/2014), ressalta a necessidade de compreensão dessa 
relação, e as transformações podem ser entendidas enquanto ações intencionais. 
Se as ações são intencionais, e se tudo na natureza está interconectado, em 
movimento, toda ação de transformação do mundo operada pelo ser humano, 
também é sentida com toda a sua intensidade na natureza que ele é pertencente. 
Isso implica dizer que o conhecimento científico, a produção de ideias, 
interpretações, discursos, está em estreita relação com todos os mecanismos de 
sua produção, sejam estes, sistemas, processos, utensílios, ferramentas, ligados 
todos, pela mesma intencionalidade, que altera as condições de vida. Assim 
como, as condições de vida alteram os modos de pensar, a forma como se 
produz, o que se prioriza como mais importante. 

A compreensão e análise da relação entre conhecimento científico, 
produção tecnológica e condições de vida, no mundo de hoje, e sua evolução 
histórica, pode suscitar uma reflexão crítica da ciência e tecnologia, em relação a 
uma análise da realidade e os seus descompassos: desenvolvimento científico - 
problemas sociais básicos, tecnologia de ponta - miséria, pobreza, e assim, vários 
antagonismos ainda presentes por falta dessa compreensão e tomada de decisão 
em prol da dignidade humana e cuidados com o planeta. Além disso, quando 
destaca a evolução histórica, tanto do conhecimento científico, da produção 
tecnológica e das condições de vida, permite-nos interpretar que esta evolução 
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histórica é construída com erros e acertos, quando confrontamos o tempo e 
espaços distintos da história da ciência. 

Quanto aos conteúdos, podemos dizer que na PCC, o que mais se 
aproxima de uma visão crítica da ciência e tecnologia, são os conteúdos tratados 
no 4º e 5º ano, que trazem uma abrangência um pouco maior do que os do 
bloco do 1º ao 3º ano, conforme analisamos anteriormente, na unidade 
“recursos tecnológicos”, que além de apresentar alguns avanços quanto a 
processos tecnológicos, nos assuntos sobre eletricidade, transformações dos 
recursos naturais, saneamento básico, também é destacado sobre a produção 
do lixo, o que fazer com ele, os gastos com energia elétrica, quando trata sobre 
usar sem abusar. 

Nos elementos gerais da PCC, educação para a cidadania é uma das 
primeiras afirmativas que encontramos: “[...] o lema que está em nossa bandeira: 
‘Educação para a cidadania, respeito à vida’” (apresentação, PCC/2014). Este 
enunciado apresenta uma aproximação com um dos principais objetivos de um 
currículo com ênfase em CTS.  

Além disso, encontramos o seguinte enunciado: “[...] o mercado de 
trabalho necessita de trabalhadores que tenham essencialmente: capacidade de 
raciocínio lógico; autonomia intelectual; pensamento crítico; iniciativa própria; 
espirito empreendedor; capacidade de visualização e resolução de problemas” 
(apresentação, PCC/2014). Neste momento fica claro que o objetivo versado 
na Proposta também é a formação para o mercado de trabalho, estando mais 
evidente ainda quando afirma: “Esse é o momento de iniciarmos a construção 
desses profissionais exigidos pelo mercado de trabalho” (apresentação, 
PCC/2014). Ou seja, parece que o objetivo fim da educação, para os anos 
iniciais, é preparar a formação para o mercado de trabalho, sendo necessário 
para isso, o desenvolvimento do raciocínio lógico, a autonomia intelectual, o 
pensamento crítico, a iniciativa própria, o espírito empreendedor e o 
desenvolvimento da capacidade de resolver problemas. O desenvolvimento de 
todas essas habilidades se resume para a formação de profissionais ao mercado 
de trabalho. Santos (2007) a esse respeito adverte: 

Uma visão crítica da ciência, expressada tanto por filósofos 
quanto por sociólogos, tem buscado desfazer o mito do 
cientificismo que ideologicamente ajudou a consolidar a 
submissão da ciência aos interesses de mercado, da busca do 
lucro. Esse mito cientificista tem influenciado drasticamente o 
nosso modo de vida, de forma que o nosso comportamento 
muitas vezes segue mais a lógica da razão científica, do que 
propriamente razões de natureza humana como emocionais, 
afetivas, estéticas etc (SANTOS, 2007, p. 6).  
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Quando os conceitos são trabalhados como uma forma de atender, 
prioritariamente, a exigência do mercado de trabalho é necessário atentar em 
que sentido se pauta essa formação. Se, para uma conformação dos sujeitos aos 
interesses econômico, político, e para uma visão mais técnica da formação, ou, 
para competências que considere o desenvolvimento humano em geral.  

Além das habilidades citadas para atender ao mercado de trabalho, 
segue na PCC: “[...] somadas a essas características, estão os valores que 
preenchem e movem a relação entre homens e mulheres no planeta” 
(apresentação, PCC/2014). As habilidades foram elencadas, e os valores? Que 
valores são esses que movem as relações entre os homens e mulheres? E o 
planeta? Pela primeira vez a palavra ‘planeta’ é citada, inclusive é a última palavra 
usada na apresentação da PCC.  Sobre o desenvolvimento de valores, Santos e 
Mortimer (2000) afirmam:  

Esses valores estão vinculados aos interesses coletivos, como os 
de solidariedade, de fraternidade, de consciência do 
compromisso social, de reciprocidade, de respeito ao próximo e 
de generosidade. Tais valores são, assim, relacionados às 
necessidades humanas, o que significa um questionamento à 
ordem capitalista, na qual os valores econômicos se impõem aos 
demais (Santos; Mortimer, 2000, p.5). 

No texto da PCC, não fica explícita essas relações, mas a forma como 
esses elementos se apresentam parecem evidenciar contradições, uma vez que 
a palavra cidadania é recorrente e, ao mesmo tempo, a ênfase em atender a 
exigência do mercado de trabalho, destacando-se as habilidades necessárias para 
esse, não problematizando as questões que envolvem a exclusão, as 
desigualdades, com o foco nos lucros acima das questões humanas e do bem 
comum. Os valores, a preocupação com o planeta é pouco explorada, ou 
melhor, apenas mencionada, nesses elementos gerais da PCC. 

 
PARTICIPAÇÃO E TOMADA DE DECISÃO 

 
Em decorrência de a parte específica da área de Ciências não apresentar 

elementos direcionados aos procedimentos pedagógicos, uma vez que essa 
parte do documento somente apresenta a listagem dos conteúdos do 1º ao 5º 
ano e o objetivo geral de Ciências para esta etapa, concentramos a análise, desta 
categoria, nos elementos gerais da PCC que trazem as orientações e os 
pressupostos para a ação pedagógica, julgando que estes poderiam trazer 
elementos para compreender as questões voltadas para a participação e a 
tomada de decisão. 
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Percebemos algumas aproximações nas orientações pedagógicas que 
são pautadas em alguns elementos da educação para o século XXI, tais como: 
“construir e reconstruir o conhecimento”, “autonomia”, “enfrentarem novas 
situações”, “trabalho em equipe”, “participação em projetos comuns”, “conviver 
com o outro”, “lidar com as diferenças”, “pensamento autônomo crítico”, a 
“reponsabilidade pessoal”, o “sentido ético e estético” (justificativa, PCC/2014, 
p.7). Assim como, na tendência crítico-social dos conteúdos que é adotada pela 
PCC, que denotam uma participação dos alunos e uma preocupação com a 
responsabilidade pessoal e social. Auler e Bazzo (2001) afirmam que:  

Ao assumirmos criticamente os objetivos do movimento CTS, há 
indicativos de que, além de conhecimentos / informações, 
necessários para uma participação mais qualitativa da sociedade, 
necessitamos, também, iniciar a construção de uma cultura de 
participação (Auler; Bazzo, 2001, p.12). 

Como podemos perceber, uma ação pedagógica que considere a 
educação CTS, além de se preocupar com os conhecimentos que contribuem 
para uma melhor compreensão da realidade, se faz necessário a construção de 
uma cultura de participação no espaço escolar. Nesse sentido, pensar em 
trabalho em equipe, participação em projetos comuns, conviver com o outro, 
lidar com as diferenças, pode fazer parte do desenvolvimento de um 
pensamento preocupado com a coletividade, com o pensamento autônomo 
crítico, a reponsabilidade pessoal, o sentido ético e estético que interferem na 
sociedade, na vida. Fomentar desde cedo uma postura de participação ativa na 
sala de aula, trazer os problemas sociais, ambientais, analisar a relação do ser 
humano no ambiente, pode contribuir não apenas para reflexão sobre, mas 
também, para possíveis ações em projetos coletivos, propostos pela escola, 
deixando claro, nas ações, a intencionalidade dita anteriormente na apresentação 
da PCC.   

A tendência crítico-social dos conteúdos, adotada pela PCC, também 
apresenta uma aproximação com a participação e tomada de decisão por 
trabalhar os conteúdos vinculados com os problemas sociais que podem ajudar 
em uma compreensão mais abrangente dos fatos, o que pode permitir uma 
melhor atuação dos educandos neste cenário. Este aspecto fica mais evidente, 
quando na PCC é citado Aranha (1996) e diz: “[...] a Pedagogia Crítico-social 
dos conteúdos se constitui numa teoria pedagógica a partir da compreensão de 
nossa realidade histórico-social, a fim de tornar possível o papel mediador da 
educação no processo de transformação social” (justificativa, PCC/2014). 
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Na PCC, intencionalidade e mudança da realidade são características 
destacadas à educação, mencionando-se: “A educação que oferecemos é 
intencional e por isso capaz de modificar realidades. É necessária e permanente 
tanto para a vida individual quanto para a vida social do indivíduo” (apresentação, 
PCC/2014). Aqui podemos perceber uma característica da não neutralidade da 
ação educativa, ou seja, o documento expressa que a educação que oferecemos 
é intencional. Isso nos remete a pensar que o que foi priorizado no documento 
para os anos iniciais está em sintonia com o que se deseja modificar na realidade, 
seja na esfera da vida individual e/ou social. Ainda nessa linha de raciocínio, 
destaca-se: “[...] a educação nos ajuda a pensar que tipo de homem queremos 
formar e para qual sociedade. A educação sistemática ajudará a criar homens e 
mulheres para as próximas gerações” (apresentação, PCC/2014). 

Ainda nos elementos gerais da Proposta (apresentação e justificativa) 
algumas relações não ficam claras, portanto, entendemos como distanciamentos, 
quando se defende que a “educação é intencional”, e pode “modificar 
realidades”, mas não fica explícita a natureza desta intencionalidade, o que se 
espera do ensino nos anos iniciais, pois, assim como, é mencionada uma 
“educação para a cidadania”, é reforçado que nos anos iniciais “é o momento de 
iniciarmos a construção desses profissionais exigidos pelo mercado de trabalho” 
(apresentação, PCC/2014, p. 5) e, a palavra “exigidos”, nos passa a ideia de 
atendimento passivo às “regras do mercado”, que contraria uma participação 
consciente para tomada de decisões responsáveis, considerando a organização 
social vigente, com desigualdades, movida pelos fatores econômicos. Outro 
distanciamento que consideramos é pela falta de orientações pedagógicas no 
tratamento dos conteúdos, na parte específica da área de Ciências, ou seja, nas 
estratégias de ensino, o que não nos permitiu enxergar se temas controversos 
poderiam ser trabalhados na dinâmica das aulas, se os conteúdos poderiam ser 
enfocados a partir de um balanço de argumentos científicos, tecnológicos, sociais 
e culturais, a fim de contribuir para uma compreensão das responsabilidades dos 
alunos e da sociedade em geral na tomada de decisões de forma democrática e 
responsável. 

 
CONCLUSÃO 

 
Ao analisar a Proposta Curricular de Ciências dos anos iniciais adotada 

pelas escolas municipais de Itacoatiara/Amazonas identificamos aproximações e 
distanciamentos com a educação CTS. O documento que foi produzido pela 
equipe da secretaria municipal de educação traz em alguns excertos a 
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preocupação com a formação para a cidadania, que é um dos princípios básicos 
da educação CTS. Também cita os temas transversais que podem articular os 
conteúdos das áreas de conhecimento e a Tendência Crítico-Social dos 
Conteúdos, estando mais explícito na parte da apresentação e justificativa da 
PCC. Os conteúdos e as abordagens de temáticas sociais e ambientais nos 
parece ter sido a categoria mais evidenciada na PCC, em relação às demais, uma 
vez que a evidência dos conhecimentos tecnológicos, assim como a reflexão 
crítica da ciência e tecnologia, apareceu principalmente no objetivo geral da área 
de ciências e em alguns elementos das unidades de conteúdos do 4º e 5º ano. 
A categoria participação e tomada de decisão, ainda nos pareceu contraditória 
no discurso na parte da apresentação e justificativa da Proposta, quando expressa 
a formação para a cidadania e ao mesmo tempo ressalta a necessidade de 
atender a exigência do mercado de trabalho, passando a impressão de 
atendimento passivo a tais exigências. Além disso, na parte específica de Ciências 
não é apresentada estratégias ou metodologias de ensino que poderiam nos dar 
pistas de como se considera o trabalho docente e a participação dos estudantes 
no espaço escolar e na sociedade. 

Assim, os resultados da análise dos dados nos leva a pensar em 
possibilidades para uma efetivação da educação CTS, em que sinalizamos a 
necessidade de uma maior clareza nas Propostas Pedagógicas do que se deseja 
da formação dos anos iniciais, explicitando o que seria uma formação para a 
cidadania, considerando a criança enquanto sujeito social; os conteúdos 
poderiam ser articulados, a partir de uma abordagem interdisciplinar e 
contextualizada, apresentando a articulação de temas envolvendo ciência-
tecnologia-sociedade; deixar claro a diversidade de possibilidades de estratégias 
de ensino, baseadas em processos de participação ativa das crianças, no espaço 
escolar e fora deste. Portanto, ao pensar na efetivação da educação CTS nos 
anos iniciais outras pesquisas são necessárias para uma melhor compreensão 
deste cenário indo além das Propostas Curriculares, como por exemplo, análise 
dos livros didáticos, das concepções dos professores, estudo das ações 
pedagógicas e formação docente com base na educação ciência-tecnologia-
sociedade. 
 
 
 
 
 
 



 

241 
 

REFERÊNCIAS 
 
AIKENHEAD, G. S. What is STS science teaching? In: SOLOMOM, J.; AIKENHEAD, G. 
STS education: international perspectives on reform. New York: Teachers College Press, 
1994, p. 47-59. 

AULER, D.; BAZZO, W. A. Reflexões para a implementação do movimento CTS no 
contexto educacional brasileiro. Ciência & Educação, v. 7, n. 1, p. 1-13, 2001. 

AULER, D.; DELIZOICOV, D. Alfabetização científico-tecnológica para quê? Ensaio – 
Pesquisa em Educação em Ciências, v. 3, n. 1, 2001, p.105-115. 

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. 
[Reimpr.]. São Paulo: E.P.U, 2012. 

MORAES, R.; GALIAZZI, M. C. Análise textual discursiva. Ijuí: Ed. Unijuí, 2007. 

SANTOS, W. L. P. dos; MORTIMER, E. F. Uma análise de pressupostos teóricos da 
abordagem CTS no contexto da educação brasileira. Revista Ensaio – Pesquisa em 
Educação em Ciências. V. 2, n. 2, dezembro de 2000. 

SANTOS, W. L. P. dos. Contextualização no ensino de Ciências por meio de temas 
CTS em uma perspectiva crítica. Revista Ciência & Ensino. V. 1, número especial, 
novembro de 2007. 

SANTOS, M. E. V. M. A cidadania na “voz” dos manuais escolares: o que temos? O que 
queremos? Lisboa: Livros Horizonte, 2001. 

STRAUSS, A.; CORBIN, J. Pesquisa qualitativa: técnicas e procedimentos para o 
desenvolvimento da teoria fundamentada. Tradução Luciane de Oliveira da Rocha. 2 ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2008. 

 

 



SOBRE OS AUTORES 

Adelmo Carvalho da Silva é doutor em Educação pela Universidade Federal da Paraíba 
(2009). Atua, desde 2008, como professor na Universidade Federal do Mato Grosso, 
Instituto de Educação (UFMT/IE). É docente dos Programas de Pós-Graduação em 
Educação PPGE desta Universidade e do Programa de Pós-Graduação em Educação em 
Ciências e Matemática - PPGECEM - da Rede Amazônica de Educação em Ciências e 
Matemática (REAMEC). Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Ensino 
de matemática atuando, principalmente, nos seguintes temas: Educação Matemática; 
Construção do Conhecimento Matemático; Ensino e Aprendizagem da Matemática e 
Formação de Professores de Matemática. 

Amarildo Menezes Gonzaga é Doutor em Educação: Desenvolvimento Curricular 
(Universidad de Valladolid,2002), Mestre em Ciências Humanas (Universidade Federal 
do Amazonas,1998), Especialista em Metodologia do Ensino Superior (Universidade 
Federal do Amazonas, 1995), Licenciado em Letras (Universidade Federal do Amazonas, 
1990). Atualmente ministra aulas em Cursos de Graduação, nas disciplinas de 
Metodologia da Pesquisa Científica e Didática das Ciências nos Cursos de Licenciatura 
em Química, Física, Biologia e Matemática; e também no Curso de Mestrado Profissional 
em Ensino Tecnológico, na condição de professor na disciplina Transdisciplinaridade, 
Currículo e Educação Tecnológica, no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Amazonas (IFAM). Também atua no Doutorado em Educação em 
Ciências e Matemática (REAMEC). Tem experiência na área de Educação, com ênfase 
em Currículo, atuando principalmente nos seguintes temas: Currículo, Formação de 
professores no Ensino Tecnológico, Pesquisa Narrativa, Percursos de autoria. 

Caroline Barroncas de Oliveira possui graduação em Normal Superior pela Universidade 
do Estado do Amazonas-UEA (2007). Especialização em Supervisão Educacional pela 
Universidade Federal do Amazonas-UFAM (2008). Especialização em Antropologia pela 
UFAM (2008). Mestrado em Ensino de Ciências pela UEA (2010). Doutoranda do 
Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática pela REAMEC 
(2016). Professora Assistente do Curso de Licenciatura em Pedagogia da Escola Normal 
Superior da UEA. Tem experiência na área de Educação em Ciências, com ênfase em 
formação de professor, atuando principalmente nos seguintes temas: educação científica, 
estágio com pesquisa, narrativas. 

Cinara Calvi Anic possui graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas pela 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1995), mestrado em Ecologia pela 
Universidade de São Paulo (2002), e doutorado em Ensino de Ciências e Matemática 
pela Universidade Federal do Mato Grosso (2016). Atualmente é professora do ensino 
superior e pós-graduação no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Amazonas-IFAM, atuando no curso de licenciatura em Ciências Biológicas e mestrado 
profissional em Ensino Tecnológico. Tem experiência na área de Educação e Ensino, 
atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de ciências, formação de 



 

243 
 

professores, além da experiência como professora no ensino fundamental, médio e 
superior. 

Cleusa Suzana Oliveira de Araujo possui graduação em Licenciatura em Ciências pela 
Universidade Federal do Amazonas (1992), Bacharelado em Ciências Teológicas (2013) 
e Bacharelado em Comunicação Social - Jornalismo (2016) pela Faculdade Boas Novas; 
mestrado (1996) e doutorado (2002) em Biologia de Água Doce e Pesca Interior pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. É professora da Universidade do Estado do 
Amazonas desde 2008, contribuindo com a formação de recursos humanos nos níveis 
de Graduação e Pós-Graduação no Curso de Doutorado em Rede - REAMEC. Foi 
professora dos Programas de Pós-graduação de Biologia Urbana e Aquicultura, níveis de 
mestrado e doutorado. Recentemente iniciou pesquisa na área multidisciplinar em Ensino 
de Ciências, Formação de Professores, Alfabetização Científica, CTS e Educação e 
Saúde. 

Daniel Santos de Carvalho possui graduação em Licenciatura Plena em Ciências com 
Habilitação Matemática pela Universidade Estadual do Maranhão (2002). É especialista 
em Metodologia do Ensino e da Pesquisa em Matemática e Física pela Faculdade 
Integrada de Amparo (2003). Possui graduação em Direito pela Universidade Federal do 
Maranhão (2011). Possui Mestrado Profissional em Matemática - PROFMAT - UFT 
(Palmas - 2013). Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Educação em 
Ciências e Matemática - PPGECEM, da Rede Amazônica de Educação em Ciências - 
REAMEC, Pólo - UFPA. Atualmente é professor de matemática do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - Campus Imperatriz.  

Déa Nunes Fernandes licenciada em Matemática pela Universidade Federal do 
Maranhão- UFMA (1988), Mestre em Educação Matemática pelo Programa de Pós-
Graduação em Educação Matemática da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita 
Filho" - UNESP, campus Rio Claro (2001). Doutora em Educação Matemática pela 
Universidade Estadual Paulista- UNESP campus Rio Claro (2011). Membro do grupo de 
pesquisa História Oral e Educação Matemática- GHOEM. Líder do Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Educação Matemática - GEPEM. Professora Associada do Departamento 
de Matemática do Instituto Federal do Maranhão; Professora efetiva do Programa de 
Pós- Graduação em Educação Profissional e Tecnológica do IFMA. 

Denise de Freitas é professora da Universidade Federal de São Carlos e Assessora do 
Setor de Biologia do Centro de Divulgação Científico e Cultural USP - São Carlos. 
Doutora em Educação pela Universidade de São Paulo e pós-doutoramento pela 
Universidade de Lisboa - Portugal. Mestre em Educação pela Universidade Federal de 
São Carlos. Graduou-se em Ciências Biológicas pela Faculdade de Filosofia Ciências e 
Letras Barão de Mauá de Ribeirão Preto. Coordena o grupo de pesquisa EmTeia: 
Formação de Professores, Ambientalização Curricular e Educação em Ciências. 

 



 

244 
 

Enia Maria Ferst é Licenciada em Pedagogia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 
Especialização em Gestão de Sistemas Educacionais (Universidade Federal do 
Amazonas), Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática-ULBRA/RS e Doutorado em 
Educação em Ciências e Matemática do Programa da Rede Amazônica de Educação em 
Ciências e Matemática - REAMEC- Universidade Federal do Mato Grosso. Professora 
do quadro efetivo da Universidade Estadual de Roraima-UERR no Curso de Pedagogia 
e Pró-reitora de Gestão de Pessoas da UERR. Experiência na área docente nas disciplinas 
pedagógicas da Pedagogia. Desenvolve pesquisas na temática de ensino de Ciências nos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, formação de professores e CTS. Possui experiência 
em gestão pública tendo ocupado diversos cargos de direção e assessoramento técnico. 

Ethel Silva de Oliveira é professora da Universidade do Estado do Amazonas, tem 
doutorado em Educação em Ciências e Matemática, pela Rede Amazônica de Educação 
em Ciências e Matemática (REAMEC), Mestrado em Ensino de Ciências na Amazônia 
pela Universidade do Estado do Amazonas e graduação em Pedagogia pela Universidade 
Federal do Amazonas. Pesquisa na área de Educação em Ciências, principalmente, na 
perspectiva Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS). 

Evandro Ghedin é graduado em Licenciatura em Filosofia pela Universidade Católica de 
Brasília (1995), graduação em Bacharelado em Filosofia pelo Centro de Estudos de 
Comportamento Humano (1992), especialização em Antropologia na Amazônia pela 
Universidade Federal do Amazonas (1997), especialização em Filosofia e Existência pela 
Universidade Católica de Brasília (1999), mestrado em Educação pela Universidade 
Federal do Amazonas (2000), doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo 
(2004), pós-doutorado pela Universidade de São Paulo (2010). É Professor da REAMEC 
- Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática e da Universidade do Estado 
do Amazonas. 

Fábio Soares Pereira é graduado em Licenciatura Plena em Física pela Universidade 
Federal do Acre - UFAC; Especialista em Metodologia do Ensino de Matemática e Física 
UNINTER Mestre em Ensino de Ciências e Matemáticas (MPECIM) UFAC; Doutorando 
em Educação em Ciências e Matemática pela Rede Amazônica de Educação em Ciências 
e Matemática – REAMEC (IEMCI/UFPA). Linha de pesquisa Formação de Professores 
para Educação em Ciências e Matemática. Trabalhou como professore de Física e 
Matemática em escolas da rede pública e privada em Rio Branco – AC. É professor do 
curso de Licenciatura em Física do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia 
do Acre – IFAC / Campus Sena Madureira/AC. 

Héctor José García Mendoza é Bacharel em Matemática pela Universidade Central de 
Las Villas, Cuba; Mestre em Informática Educativa pela Universidade de Matanzas Camilo 
Cienfuegos, Cuba e Doutor em Educação pela Universidade de Jaén, Espanha. Professor 
da Universidade Federal de Roraima na Licenciatura em Matemática. Professor 
permanente dos programas de pós-graduação: mestrado profissional em Ensino de 
Ciência e acadêmico em Educação na Universidade Estadual de Roraima e do programa 



 

245 
 

de doutorado em Educação em Ciências e Matemática da Rede Amazônica de Educação 
em Ciências e Matemática. Pesquisador em Didática da Resolução de Problema em 
Matemática fundamentada na teoria da atividade de estudo. 

Maria Clara da Silva Forsberg possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade 
Federal de Santa Catarina (1982), mestrado em Ecologia, área de pesquisa em Ecologia 
Humana pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (1991) e doutorado em 
Ciências Ambientais (Environmental Science, School of Public and Environmental Affairs 
- SPEA) - Indiana University (1999). Foi professor assistente no Departamento de 
Biologia da Universidade Federal de Santa Catarina de 1984-1993 e Professor Visitante 
da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, e do Center for Sustainable 
Development pela Bostom University, na Costa Rica, America Central em 2000 e 2001, 
atuando na área de manejo e gestão de recursos naturais voltado ao desenvolvimento 
sustentável. Coordenou os Estudos Estratégicos do Projeto Manejo dos Recursos 
Naturais da Várzea - ProVarzea/PPG7 (2003-2005) e da Rede Amazônica de Unidades 
de Conservação, Fundação Moore/SDS/FDB, 2008-09. Foi Coordenadora Geral de 
Pós-Graduação, PROPESP/UEA, 2013-2016. É Professor Associado da Universidade do 
Estado do Amazonas, Laboratório de Ecologia Aplicada; é docente do Programa de 
Mestrado em Ensino de Ciências -PPGEEC e Doutorado em Educação em Ciências e 
Matemática na Amazônia – REAMEC, na linha de pesquisa em formação de professores. 

Mateus de Souza Coelho Filho é graduado em Pedagogia-Universidade Federal do 
Amazonas, Pós-Graduado em Metodologia da Educação Superior-Universidade do 
Estado do Amazonas, Mestre em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia-
Universidade do Estado do Amazonas, Doutorando do Programa de Pós-Graduação em 
Educação em Ciências e Matemática - Rede Amazônica de Educação em Ciências e 
Matemática-REAMEC. É professor da Universidade do Estado do Amazonas. 
Pesquisador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática. Possui 
experiência na área de Formação de Professores. Educação de Jovens e Adultos, 
Planejamento de Ensino e Avaliação, Didática Geral, Estrutura e Funcionamento do 
Ensino Básico. 

Mauro Guterres Barbosa é graduado em Licenciatura em Matemática pela Universidade 
Federal do Maranhão (2000), especialista em Estatística pela Universidade Estadual do 
Maranhão (2002), mestre em Educação em Ciências e Matemáticas pela Universidade 
Federal do Pará (2008). É professor Assistente da Universidade Estadual do Maranhão, 
onde iniciou sua carreira na docência superior em fevereiro de 2004, e professor da 
Secretaria de Estado da Educação do Maranhão, atuando na Educação Básica desde 
fevereiro 2002, como professor de Matemática. É doutorando da Rede Amazônica de 
Educação em Ciências e Matemática onde desenvolve pesquisa na área de Educação 
Matemática, situado na linha de pesquisa Formação de Professores de Matemática, na 
qual tem dedicado especial atenção à formação inicial e continuada. 

 



 

246 
 

Mônica de Oliveira Costa tem se mobilizado nas/pelas discussões dos modos de ver e 
dizer a Amazônia, a educação, o ambiente e a educação ambiental. Assim, cursei 
graduação em Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal do Amazonas 
(2005) com Habilitação em Supervisão e Orientação Escolar, Especialização em 
Psicopedagogia, Mestrado em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia pela 
Universidade do Estado do Amazonas - UEA (2010), doutorado em Educação em 
Ciências e Matemática pela REAMEC - Rede Amazônica em Educação em Ciências e 
Matemática a partir do qual pesquiso os temas: Currículo, Estágio, Didática e Amazônia 
na perspectiva de Michel Foucault. Atualmente sou professora/pesquisadora na 
Universidade do Estado do Amazonas. 

Oscar Tintorer Delgado é Bacharel em Física pela Universidade da Havana, Cuba e 
doutor em Ciências Técnicas pela Universidade Central de Las Villas, Cuba. Ex-professor 
de Física na Universidade Camilo Cienfuegos de Matanzas, Cuba; visitante na 
Universidade Federal de Roraima e assessor na Secretaria Estadual de Educação de 
Roraima. Coordenador do curso de Licenciatura em Física da Universidade Estadual de 
Roraima. Professor permanente do mestrado profissional em Ensino de Ciência e 
doutorado em Educação em Ciências e Matemática da Rede Amazônica de Educação 
em Ciências e Matemática. Pesquisador em Didática da Resolução de Problema em Física 
fundamentada na teoria da atividade de estudo. 

Rafaela Lebrego Araújo é graduada em Ciências Biológicas Licenciatura (2004) e mestre 
em Educação em Ciências e Matemática pela Universidade Federal do Pará (2008) e 
doutoranda no mesmo programa de Pós-Graduação. É professora da Universidade 
Federal do Pará, no Instituto de Estudos Costeiros Campus de Bragança e iniciou carreira 
docente em abril de 2005. É pesquisadora na área de Educação em Ciências, situada na 
linha de pesquisa Formação de Professores de Ciências. 

Rúbia Darivanda da Silva Costa é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade 
Federal do Pará (2003), com especialização em Educação para o Desenvolvimento 
Sustentável pela Universidade Federal do Amazonas (2008). Mestra em Ciência, 
Inovação e Tecnologia para a Amazônia pela Universidade Federal do Acre (2015). 
Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática - 
PPGECEM, da Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática - REAMEC / 
UFMT-UFPA-UEA. Atualmente é professora do quadro efetivo da Universidade Federal 
do Amazonas - Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente - Campus Vale do Rio 
Madeira, em Humaitá/Am. 

Silvia Nogueira Chaves é Licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal 
do Pará - UFPA (1986), Especialista em Ensino de Ciências e Matemática pela UFPA 
(1989) Mestre (1993) e Doutora (2000) em Educação pela Universidade Estadual de 
Campinas - UNICAMP. Coordena o Grupo de Estudos e Pesquisa Cultura e 
Subjetividade na Educação em Ciências do Programa de Pós-Graduação em Educação 
em Ciências e Matemáticas - PPGECM/UFPA, no qual é docente. Desenvolve pesquisas 



 

247 
 

no campo dos Estudos Culturais, Formação Docente, Políticas de Subjetivação e das 
Narrativas (Auto)biográficas, com base nas quais tem publicado artigos, livros e capítulos 
de livros. Atualmente é vice-presidente da Associação Brasileira de Ensino de Biologia - 
SBEnBIO. 

Tadeu Oliver Gonçalves é graduado em Matemática (Licenciatura) pela Universidade 
Federal do Pará, mestre em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade Estadual 
de Campinas (1981) e doutor em Educação Matemática por essa mesma Universidade 
(2000). É professor Titular da Universidade Federal do Pará, onde iniciou carreira 
docente em agosto de 1976. É docente do Programa de Pós-Graduação em Educação 
em Ciências e Matemática do Instituto de Educação Matemática e Científica 
(IEMCI/UFPA). É pesquisador na área de Educação Matemática, situado na linha de 
pesquisa Formação de Professores de Matemática, na qual tem dedicado especial 
atenção à formação de formadores de professores.  

Welton Yudi Oda Oda é licenciado em Ciências Biológicas pela pela Universidade 
Federal do Amazonas (1992), mestre em Biologia (Ecologia) pelo Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia (1999), Doutor, titulado pelo Programa de Pós-graduação em 
Educação Científica e Tecnológica da Universidade Federal de Santa Catarina. 
Atualmente é Professor Adjunto II da Universidade Federal do Amazonas, atuando para 
oferecer à formação de professores de biologia um caráter amazônico, politizado, 
humanizado e inclusivo. Responsável, na graduação, pelo Estágio Supervisionado em 
Ensino de Biologia, atua também no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências 
e Matemática (PPGECIM). Desenvolve atividades de pesquisa, ensino e extensão na área 
de Educação em Ciências, particularmente na Docência Universitária e na Formação de 
Professores, em diferentes níveis. Atua principalmente nos seguintes temas: ensino das 
ciências, pedagogia universitária e ensino de parasitologia. É um dos ldealizadores do 
Encontro "Caravana da Diversidade", que discute o Ensino Escolar da 
Sociobiodiversidade, além de estimular a produção de materiais didáticos baseados em 
temáticas socioculturais ligadas à essa temática. 

Yuri Expósito Nicot é graduado em Física e Astronomia pela Universidade de Oriente, 
de Cuba (1984), mestre em Educação Superior pela Universidade de Oriente de  Cuba 
(1997) e doutor em Educação por essa mesma Universidade (2001). É professor adjunto 
da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), onde iniciou carreira docente em 
fevereiro de 2010. É docente do Programa de Pós-Graduação em Educação em 
Ciências e Matemática do Instituto de Ciências Exatas (PPG-ECIM/UFAM). É docente 
pesquisador da Rede Amazonense de Educação e Ensino de Ciências e Matemática 
(REAMEC), situado na linha de pesquisa Recursos e Metodologias do Processo de Ensino 
e Aprendizagem. 




