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RESUMO
Este trabalho se insere no âmbito das pesquisas que buscam compreender e relatar as
experiências dos professores ao trabalharem com a disciplina de Biologia no Ensino Médio, na
modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), de forma a explicitar a base de
conhecimentos necessários para a atuação profissional no campo das Ciências Naturais. Neste
sentido, a questão norteadora da pesquisa é: como se configuram e se expressam saberes
científicos e pedagógicos de conteúdo de Biologia subjacentes à docência de professores no
Ensino Médio, ao relatarem o ensino que realizam na Educação de Jovens e Adultos? Dessa
forma, se busca nas experiências dos professores de Biologia, em uma escola de Mato Grosso,
direcionada nesse processo de construção de saberes, com abordagem qualitativa partindo dos
pressupostos da Pesquisa Narrativa, e utilizando como instrumento os registros de informações:
questionários e entrevistas semiestruturadas. As colaboradoras da pesquisa são duas professoras
da disciplina de Biologia da Escola Estadual Dr. Hermes Rodrigues de Alcântara da cidade de
Santo Antônio do Leverger - MT. Para a análise dos dados se recorre ao método da análise
textual discursiva (ATD). Portanto, vislumbra-se que as colaboradoras da pesquisa têm domínio
dos conteúdos científicos, demonstram aproximação e facilidade ao pedagogizar suas
experiências na docência, conseguindo, assim, transformar o conhecimento do conteúdo
específico tornando mais compreensível aos alunos. Expressam ter uma harmonia e
entrosamento ao relatarem como são realizadas as reuniões de áreas e as decisões dos conteúdos
acerca do conhecimento curricular a serem trabalhados. Relatos abalizados pelas colaboradoras
demonstram a carência de formações pedagógicas por parte da Secretaria de Educação do
Estado de Mato Grosso. Acredita-se que para maior aprofundamento e reflexão acerca da
conclusão do tema, é pertinente examinar com maior exatidão outros fatores, tais como:
sociocultural, socioeconômico, crenças e valores.
Palavras-chave: Educação em Ciências. Ensino de Biologia. Saberes Docentes. Educação de
Jovens e Adultos.

ABSTRACT
This work is part of the research that seeks to understand and report the experiences of teachers
when working with the discipline of Biology in High School, in the modality of Youth and
Adult Education (EJA), in order to make explicit the knowledge base necessary for professional
performance in the field of Natural Sciences. In this sense, the guiding question of the research
is: how are the scientific and pedagogical knowledge of Biology content configured and
expressed underlying the teaching of teachers in high school, when reporting the teaching they
perform in Youth and Adult Education? Thus, the experiences of Biology teachers are sought
in a school in Mato Grosso, directed in this process of building knowledge, with a qualitative
approach based on the assumptions of Narrative Research, and using information records as
questionnaires and semi-structured interviews as an instrument. The research collaborators are
two professors of the discipline of Biology at the State School Dr. Hermes Rodrigues de
Alcântara in the city of Santo Antônio do Leverger - MT. For data analysis, the discursive
textual analysis (DTA) method is used. Therefore, it appears that the research collaborators
have a good command of scientific content, demonstrate proximity and ease when teaching
their teaching experiences, thus managing to transform the knowledge of the specific content
making it more understandable to students. They express having harmony and rapport when
reporting how area meetings are held and content decisions about the curricular knowledge to
be worked on. Reports supported by the collaborators demonstrate the lack of pedagogical
training on the part of the Secretariat of Education of the State of Mato Grosso. It is believed
that for greater depth and reflection on the conclusion of the theme, it is pertinent to examine
other factors with greater accuracy, such as: sociocultural, socioeconomic, beliefs and values.
Keywords: Science Education. Biology teaching. Teaching Knowledge. Youth and Adult
Education.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este estudo vem ao encontro de necessidades e desejos do pesquisador e professor do
quadro efetivo da Secretaria de Educação do Estado de Mato Groso (SEDUC-MT), lotado na
unidade escolar Dr. Hermes Rodrigues de Alcântara em Santo Antônio de Leverger-MT. Ao
longo da trajetória profissional docente foram surgindo inquietações não só pessoais, mas
também dos professores da área de Ciências Biológicas das experiências profissionais e do fazer
pedagógico, vivenciando suas experiências de vida.
Nesse sentido, a questão norteadora da pesquisa é: como se configuram e se expressam
saberes científicos e pedagógicos de conteúdo de Biologia subjacentes à docência de
professores no Ensino Médio, ao relatarem o ensino que realizam na Educação de Jovens e
Adultos?
A pergunta norteadora proporciona condições para compreender o fazer pedagógico de
conteúdo de Biologia ao realizar a prática, em sala de aula, demonstrando, portanto, seus
saberes científicos.
Assim, dedica-se aqui a compreender, por meio das narrativas, a atuação dos
professores, procurando avançar na observação daquilo que as colaboradoras da pesquisa
relatam, em suas práticas pedagógicas, voltando o olhar e as observações aos entendimentos
dos saberes docentes, pressupondo que no contexto de prática esses profissionais façam da
mesma forma.
Ao pesquisar a temática proposta se faz necessário levantar sobre o papel do professor
de Biologia diante da sociedade e do conteúdo aplicado, pois muitos conceitos vão convergir
nos aspectos da importância da vida, do meio ambiente, da manutenção das espécies, das
questões de saúde e até mesmo do cuidado com a poluição do Planeta.
Nesse sentido, na construção do saber e da prática pedagógica do professor, o aluno não
é apenas um mero espectador, porém um grande ator de ações e de transformações, pois ao
entender o conteúdo proposto e trabalhado, o mesmo passa a ser responsável pelo cuidado desde
o seu corpo, até mesmo daquilo que produz e utiliza no decorrer de sua existência no Planeta e
seus ecossistemas.
Chassot (2000) corrobora ao indicar que entre as finalidades da Educação em Ciências,
e aqui se estende ao Ensino de Biologia, deve-se servir para facilitar uma leitura do mundo, por
parte do indivíduo, e o de entender as necessidades de se transformar o Mundo, no intuito de
torná-lo um lugar melhor para se viver.
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Assim, Freire (1987, p. 84) encaminha para uma grande reflexão ao compartilhar a frase:
“Educação não transforma o Mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o
Mundo. Para que realmente tenha ação ao educar e compartilhar os saberes é vital atingir aquele
que é parte do Mundo.”
Para tal, é inútil afirmar que a educação muda o Mundo, quando a mesma não chega
para todos, mas se pode afirmar que essa faz a diferença para aqueles a quem essa atinge.
Diante dessa conjuntura, a presente pesquisa advém de observações e de
questionamentos ocorridos durante a trajetória do autor como professor da rede pública de
ensino ao trabalhar com o componente curricular de Biologia na Educação de Jovens e Adultos
(EJA), por identificar suas necessidades formativas, no âmbito científico, ao trabalhar de forma
diferenciada e comprometida, a conduzir os estudantes para a almejada alfabetização e
letramento científico.
Portanto, a elaboração da pesquisa proporciona objetivos, e esses foram divididos em,
objetivo geral: compreender os saberes científicos e pedagógicos de conteúdos de Biologia
expressos nas narrativas dos professores de Biologia do Ensino Médio EJA, na Escola Estadual
Dr. Hermes Rodrigues de Alcântara, em Santo Antônio de Leverger – MT; e os objetivos
específicos: 1) identificar saberes científicos de Biologia trabalhados no Ensino Médio; e 2)
investigar a confluência entre os saberes científicos e os saberes pedagógicos de conteúdos
expressos por professores de Biologia no Ensino Médio EJA em suas narrativas.
Para subsidiar esta pesquisa se trabalhará na perspectiva de alguns autores que
auxiliarão a compreender melhor o mote da pesquisa e as narrativas das colaboradoras trazendo
relevância e significado ao decorrer das escritas e da análise textual descritiva.
Para tal se buscará aporte em Clandinin e Connely (2011), trabalhando as narrativas das
colaboradoras, tecendo assim evidências ao trabalho docente que realizam no Ensino Médio
EJA, desvelando os saberes que trazem no processo da docência.
No desenvolvimento da pesquisa, para compreensão dos textos de campo se buscarão
os autores Moraes e Galiazzi (2016), que darão o norteamento da pesquisa ao se utilizar a
Análise Textual Discursiva ATD com maior amplitude, rigor, complexidade e clareza para a
produção de significados sobre os elementos investigados na pesquisa.
Apoiado neste trabalho de compreensão se organizou a pesquisa em nove seções assim
delineadas.
Na primeira seção, o foco está em dar ênfase para as Realidades e vivências:
Experiências e narrativas que dão voz e vez para as histórias de vida, trazendo como inspiração
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e retrospectiva da trajetória da narrativa pessoal e profissional do pesquisador e as reflexões
sobre o movimento de busca pelo objeto desta investigação.
Na segunda seção se descreve um escopo na elaboração da construção do estado da arte
na investigação científica e acadêmica no campo das dissertações, que foram publicadas durante
este recorte temporal dos últimos dez anos, ou seja, de 2010 a 2020 sobre a formação de
professores de Ciências Biológicas no Brasil, objetivando e oportunizando as publicações em
conferências com pesquisadores das dissertações corroborando e dedicando as relações dos
temas: Educação em Biologia/Ensino de Biologia; Biologia no Ensino Médio.
Na terceira seção se aborda o movimento metodológico, na trilha da investigação,
constituindo-se a escolha da metodologia aplicada na pesquisa, o cenário e a seleção dos
sujeitos, os instrumentos de registros de informações, a composição dos textos de campo, a
caracterização dos sujeitos e a proposta das análises dos resultados.
Na quarta seção se expõe um breve relato da Educação no Brasil, na qual se busca a
compreensão histórica de como se constituía a Educação, quais eram as leis e modelos adotados,
em cada fase do Brasil, do Período Imperial até a Constituição Federal de 1988.
Na quinta seção: Ensino de Biologia no Brasil se emerge no processo de implantação e
de reconhecimento do profissional de Biologia e como e quando são iniciados os Cursos de
Licenciatura em Ciências nas Instituições.
Na sexta seção, intitulada Ensino de Biologia em Mato Grosso, se construiu uma
investigação mais em âmbito de Estado, reconhecendo, historicamente, a implantação desse
processo nas Instituições locais.
Na sétima seção, denominada de Saberes docentes se descreve a visão de três autores, e
diante disso, se tem traçada uma revisão sobre os saberes docentes, com o objetivo de dar
embasamento à pesquisa proposta, em que se opta em apresentar as concepções e tipologias
sobre os saberes docentes na perspectiva de três autores: Gauthier, Shulman e Tardif1. Na
intenção de evidenciar a importância dessas pesquisas para a formação inicial, sem explorar a
exaustão as diferentes classificações e tipologias do campo de pesquisa.
Na oitava seção, denominada de Compondo Sínteses, são descritas as narrativas das
colaboradoras da pesquisa em dois eixos: o primeiro eixo a ser analisado implica em relatos de
histórias de vida das colaboradoras da pesquisa, em que se busca narrar a trajetória de vida
desde os aspectos pessoais até a profissional.

1

Optar pelos três autores se justifica pela grande contribuição, nas últimas décadas, de suas obras, que vêm sendo
referências nas pesquisas, enquanto políticas de formação e de desenvolvimento profissional de professores no
Brasil.
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O segundo eixo é considerado como de Formação Inicial, Continuada e o Ensino de
Biologia, no qual são tecidas através das narrativas das colaboradoras da pesquisa, durante a
entrevista semiestruturada, como ocorreu a sua formação inicial e continuada, bem como o
trabalho docente ao narrarem suas experiências expressas nos Saberes Científicos e
Pedagógicos de Conteúdos em Biologia do Ensino Médio EJA.
Na nona seção são registradas as Considerações Provisórias, pois todo e qualquer estudo
está passível de mudanças e continuidades, principalmente, das pesquisas voltadas aos saberes,
bem como quando se trata de formação e de desenvolvimento da carreira profissional, assim
tudo que é analisado pode ser ressignificado, construindo novas lentes para pesquisa.
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1
REALIDADES E VIVÊNCIAS: EXPERIÊNCIAS E NARRATIVAS QUE DÃO
VOZ E VEZ PARA HISTÓRIA DE VIDA

O filósofo Kierkegaard me ensinou que cultura
é o caminho que o homem percorre para se conhecer.
Sócrates fez o seu caminho de cultura e ao fim
falou que só sabia que não sabia de nada.
(Memórias Inventadas, As infâncias de Manoel de Barros).

Sendo fruto da escola pública brasileira2, e por ter as primeiras iniciações científicas
neste ambiente, venho descrever um pouco da realidade que vivi ao ter contato com saber
científico e pedagógico, e a partir de qual momento passo a me interessar pelas
Ciências/Biologia.
Ao trazer como tema desta pesquisa os Saberes Científicos e Pedagógicos de Conteúdos
em Biologia Expressos por Professores da Educação de Jovens e Adultos do Ensino Médio há
um propósito, pois é algo que sempre me intrigou.
Com a contribuição de Ogo e Laburú (2011), o percurso profissional dos professores se
tornou tema de pesquisas, de estudos e de conceituações, em função de suas inquietações em
torno das atitudes e comportamentos dos docentes.
Assim se pode observar que, segundo Kenski (2006, p. 137):
A escolha da profissão, por exemplo. Ser professor. Não é uma escolha do acaso, mas
envolve muitas reflexões e ponderações até a tomada de decisão. Com base na
avaliação pessoal e social, escolhemos uma carreira entre tantas outras. Essa é uma
decisão que vai refletir não apenas na nossa própria vida, mas na de muitas outras
pessoas: família, amigos, futuros alunos.

O professor é a profissão base da sociedade e a mantenedora do conhecimento,
ferramenta de crescimento e de evolução de uma Nação, esta escolha deve ser uma tomada de
decisão com muita consciência e clareza.

2

Na seção Realidades e Vivências: Experiências e narrativas que dão voz e vez para História de vida da dissertação
opta-se por se expressar em primeira pessoa, por tratar sobre a própria história de vida do pesquisador, tanto em
âmbito pessoal e acadêmico, quanto em âmbito profissional. Saliento que há o comprometimento com os fatos,
segundo minhas próprias experiências vivenciadas.
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1.1

OS PRIMEIROS PASSOS NA ESCOLA
Recordar é viver, e nesta pesquisa trago também minha trajetória de vida, lembrando e

relembrando fatos das mais variáveis sensações, que me remetem desde a minha infância aos
meus dias atuais.
A música é uma das expressões, em termos de sonoridade, de ritmo e de melodia, que
ultrapassa as ondas, podendo assim atingir e causar diversas sensações e emoções nos
indivíduos e, neste momento, busco como inspiração a interpretação do cantor Toquinho e os
compositores Antônio Pecci Filho e Lupicinio Morais Rodrigues a música denominada: O
caderno.
Sou eu que vou seguir você
Do primeiro rabisco até o be-a-bá.
Em todos os desenhos coloridos vou estar:
A casa, a montanha, duas nuvens no céu
E um sol a sorrir no papel.
Sou eu que vou ser seu colega,
Seus problemas ajudar a resolver.
Te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver.
Serei de você confidente fiel,
Se seu pranto molhar meu papel.
Sou eu que vou ser seu amigo,
Vou lhe dar abrigo, se você quiser.
Quando surgirem seus primeiros raios de mulher
A vida se abrirá num feroz carrossel
E você vai rasgar meu papel.
O que está escrito em mim
Comigo ficará guardado, se lhe dá prazer.
A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer.
Só peço a você um favor, se puder:
Não me esqueça num canto qualquer.
Fonte: LyricFind
Compositores: Antonio Pecci Filho / Lupicinio Morais Rodrigues
Artista intérprete Toquinho

Ruptura, separação ao ver o meu pai se despedir de mim, ao me deixar pela primeira
vez em uma escola, lembro dos mínimos detalhes e até o nome da professora Leila, das suas
unhas grandes e pintadas de vermelho, por mais que tentasse me acalentar, mas não era o
suficiente, pois a sensação de abandono era maior.
No entanto, passando as horas e já cansado de tanto chorar neste primeiro dia, acabei
interagindo com as brincadeiras que foram desempenhadas, e que dia longo era este, mas ao
ver meu pai retornar para me buscar, pude compreender que seria somente momentâneo o meu
tempo ali.
O choro da criança, durante o processo de inserção, parece ser o fator que mais
provoca ansiedade tanto nos pais quanto nos professores. Mas parece haver, também,
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uma crença de que o choro é inevitável e que a criança acabará se acostumando,
vencida pelo esgotamento físico e emocional, parando de chorar. Alguns acreditam
que, se derem muita atenção e as pegarem no colo, as crianças se tornarão manhosas,
deixando-as chorar. Essa experiência deve ser evitada. Deve ser dada uma atenção
especial às crianças, nesses momentos de choro, pegando no colo ou sugerindo-lhes
atividades interessantes (RCNEI3, 1998, p. 82).

Superado este momento, que foi marcado por este episódio da ruptura entre família e
escola, hoje posso compreender que aquilo nada mais era que uma etapa da vida, mas que cada
criança se expressa e se adapta com suas peculiaridades. O Referencial Curricular Nacional
para a Educação Infantil RCNEI (1998) expõe que:
Algumas crianças podem apresentar comportamentos diferentes daqueles que
normalmente revelam sem seu ambiente familiar, como alterações no apetite; retorno
às fases anteriores do desenvolvimento (voltar a urinar ou evacuar na roupa, por
exemplo). Podem, também, adoecer; isolar-se dos demais e criar dependências de um
brinquedo, da chupeta ou de um paninho (RCNEI, 1998, p. 80).

Trazendo para a pesquisa mais uma fase, em minha vida escolar, daremos um salto
cronológico à frente, entraremos em uma fase de descobertas e de contatos científicos, que fez
com que criasse e gerasse as expectativas do gostar das Ciências.
A gênese do despertar das Ciências, em meu mundo, traz os seguintes sentidos, as
primeiras experiências vivenciadas ocorreram ainda na infância, em que uma das práticas de
passeio familiar era justamente em contato com a natureza.
Em acampamentos realizando caminhadas e trilhas, o que proporcionava uma
construção de ser que servia de bagagem para vida, mas principalmente para as aulas de
Ciências, período com o qual, dependendo do assunto abordado, tinha muita dificuldade em
compreender criando barreiras epistemológicas em minha vida escolar.
Lembro como se fosse hoje, o tema trabalhado era solo, na antiga 5ª série do Ensino
Fundamental4, em que se tinha enorme dificuldade para descrever as camadas do solo e
confundia lençóis de água com cobertor de água.
Neste tema, minha mãe foi primordial em me levar a campo, no qual estava sendo furado
um poço manual, para que eu pudesse compreender melhor e assimilar até mesmo a coloração
dos tipos de solo, aspectos e formação das rochas, e aquilo era o grande insight, para quem não
conseguia assimilar e compreender a teoria, pois a prática era ausente em nosso cotidiano
escolar.

3

É o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, ou seja, um conjunto de reflexões de cunho
educacional sobre objetivos, conteúdos e orientações didáticas para os educadores que atuam diretamente
com crianças de 0 a 6 anos, respeitando seus estilos pedagógicos e a diversidade cultural brasileira.
4
Atual 6º ano do Ensino Fundamental II.
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Outro exemplo foi o conteúdo de tipos de Ecossistemas brasileiros, pois eu sempre
esbarrava nas palavras e seus sentidos, por exemplo, a caatinga para catinga5 até que pude
compreender os sentidos de cada palavra e que essas não têm relação alguma.
Parece algo banal as dificuldades de compreensão desses conceitos como citados acima,
mas só o aluno, que vivencia essas experiências, pode mensurar e descrever o sentimento e o
quanto isso pode ocorrer no bloqueio da aprendizagem.

1.2
AS DESCOBERTAS E CONTATOS CIENTÍFICOS COM AS CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS

O segundo contato que fez surgir o interesse pelas Ciências Biológicas foi meu primeiro
curso para adolescentes no Horto Florestal de Cuiabá Tote Garcia, esse curso era de
jardinagem, e a minha vizinha uma professora de Biologia, Vera Lucia Vieira dos Santos, era
a responsável juntamente com os demais funcionários.
Dessa equipe aprendi a admirar um senhor que, carinhosamente, era chamado de Seu
Nhônhô, um funcionário e mateiro6 do Horto Florestal com uma rica experiência de vida, tendo
um grande conhecimento das plantas, como fazer mudas, qual a melhor lua e para que as
mesmas serviam.
O curso supracitado era de apenas 40 horas, no ano de 1997, do qual tenho a lembrança
ser o mês de aniversário da querida Cuiabá e o foco era: conhecimento, identificação e uso de
instrumentos de jardinagem; coleta, beneficiamento e semeadura de sementes; técnica de
produção de espécies ornamentais e manutenção de jardins e Montagem de vasos com plantas
ornamentais.
Já no ano de 2000, após três anos realizando atividades de jardinagem, pude participar
de um curso da Semana de Meio Ambiente, pela antiga FEMA, hoje denominada de Secretaria
de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA), aumentando ainda mais o gosto e amor
pelas Ciências Físicas e Biológicas.

5

Catinga cheiro não agradável, fedor, e caatinga um bioma brasileiro, que apresenta clima semiárido, vegetação
com poucas folhas e adaptadas para os períodos de secas.
6
Mateiro: pessoa com habilidades e conhecimentos dos elementos da mata, tais como: uso, manejo e serventia da
medicina popular.

24

1.3

INÍCIO DA TRAJETÓRIA COMO PROFESSOR

Em 2001, dou início ao Curso de Guia de Turismo Regional módulo I e II com um total
de 420 horas, aprimorando e buscando com o olhar e pensamento de sempre, em que só crescia
o sentimento de que estava no caminho que sempre sonhei em galgar.
No entanto, dentro de mim, ainda era inquietude, o vazio da alma e do pensamento
constantemente me assolavam, ainda me faltava algo que precisava ser preenchido, pois fui
convidado a iniciar minha jornada como professor do Ensino Fundamental e Médio.
A escola para a qual fui convidado lecionar, localizada no Distrito de Varginha em Santo
Antônio de Leverger MT, no período noturno, os alunos eram mais velhos, ali iniciava mais
uma grande batalha, a de convencer que o fator idade não afetaria na construção do
conhecimento.
A responsabilidade aumentava, assim como a ansiedade de dar o máximo, pois ali
estava com muita energia para demonstrar as trocas de saberes entre a vivência deles e a Ciência
aplicada no dia a dia.
Trazendo aos fatos a necessidade de buscar a melhoria do conhecimento, resolvi prestar
vestibular 2002/1 para Ciências Biológicas, na Universidade de Cuiabá (UNIC), na qual
comecei a estudar no mesmo ano em que dei início a lecionar, concluindo minha primeira
graduação em 20 de outubro de 2005.
Em 2007, impedido de realizar concurso público na Prefeitura de Santo Antônio de
Leverger por ser licenciado, mas não possuir magistério, resolvo então garantir uma
estabilidade de emprego e fazer o concurso de motorista, para o qual fui aprovado.
No mesmo ano, começo um novo contrato na maior escola estadual de Santo Antônio
de Leverger, a Escola Estadual Dr. Hermes Rodrigues de Alcântara da qual farei um breve
relato na subseção (4.5 O retrato da Investigação no Olhar de um Pesquisador).
Tomei posse do concurso da Prefeitura em 06 de maio de 2008, em que exerci a função
de motorista do Conselho de Saúde e, logo após, fui convidado e ser condutor de urgência e
emergência no Hospital Municipal de Santo Antônio de Leverger (HMSAL).
Nesse período, por sempre lutar pelos direitos e deveres como servidor, fui convidado a
compor a chapa de eleição do Sindicato dos servidores públicos de Santo Antônio de Leverger
(SISPUMSAL), como presidente, sendo eleito para trabalhar em prol dos servidores.
Pelo Sindicato me dediquei a este mandato, sendo convidado a concorrer a eleição
municipal no pleito para Vereador, para o qual acabei obtendo votos para suplência de vereador,
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a coligação da qual fazia parte saiu vitoriosa, tendo como Prefeito o médico Valdir Ribeiro, do
Partido dos Trabalhadores (PT), e nosso Partido Democrático Trabalhista (PDT).
Convidado a assumir, no ano de 2013, a Secretaria de Administração Municipal, não foi
fácil, pois assumimos com três meses de folha salarial atrasada, inadimplência junto à
Previdência, mas dei o meu máximo, desempenhando um bom trabalho e colocando a Secretaria
em ordem, e em poucos meses os trabalhos começaram a aparecer, salários em dia, aumento
real, plano de cargos de carreira e salários aprovados.
Neste período, fiquei afastado da escola por ser dedicação exclusiva, mas mesmo
afastado o meu vínculo continuou ainda mais forte, pois pude ajudar a fortalecer a cooperação
entre a Escola Estadual Dr. Hermes Rodrigues de Alcântara e a Prefeitura Municipal.
Em 2014, deixo o cargo de Secretário com ar de dever cumprido, neste mesmo ano
resolvi prestar concurso para professor de Ciências na rede municipal, ficando em primeiro
lugar e na data de 15 de janeiro de 2015 solicitei minha demissão como motorista, para tomar
posse como professor de Ciências nessa mesma data, sendo um dos dias mais marcantes em
minha vida, pois o sonho do professor contratado é passar no concurso e ser efetivado e assim
ocorreu.
Durante a trajetória como professor, e diante da formação continuada que o Governo
do Estado de Mato Grosso fornecia e fornece aos profissionais da Educação, me deparei com
algumas situações no ambiente escolar, que me tiraram o chão, situações essas que nunca foram
apresentadas em formação continuada e muito menos debatida.
Alunos que não conseguiam acompanhar as aulas, e tinham baixo desempenho escolar,
que também passavam por problemas sociais, principalmente, com carência de alimentos
essenciais, acarretando assim uma carência nutricional.
Além desses fatores, muitas crianças eram desassistidas em relação ao acompanhamento
de saúde e alimentar, um dos fatores que diretamente incidiam no desempenho escolar e, ainda,
havia os que ajudavam os pais com o trabalho do campo, e acordavam muito cedo (3 horas da
madrugada) para ajudar a cortar cana, preparar ração e ordenhar, para logo após aprontar,
atravessar o rio de canoa e pegar o transporte escolar, fazendo uma viagem exaustiva, e eles
sempre eram traídos pelo sono em sala de aula.
Mesmo existindo programas, como: Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE7
para Educação Básica, as dificuldades para gerenciar e garantir uma boa alimentação aos alunos

7

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) oferece alimentação escolar e ações de educação
alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da Educação Básica pública. O Governo Federal repassa
aos Estados, Municípios e Escolas Federais, valores financeiros de caráter suplementar efetuados em 10 parcelas
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sempre ocorreram, pois, o recurso e o investimento são extremamente baixos, como
demonstrado na tabela a seguir, atualizada em 2020.
Tabela 1 - Valores de Repasse de Merenda por Aluno e Modalidade
Modalidade de Ensino

Valores em Reais R$

Creche

1,07

Pré-escola

0,53

Escolas indígenas e quilombolas

0,64

Ensino Fundamental e Médio

0,36

Educação de Jovens e Adultos

0,32

Ensino integral

1,07

Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral

2,00

Alunos que frequentam o Atendimento Educacional Especializado no contra turno

0,53

Fonte: https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-sobre-o-programa/pnae-sobre-o-pnae Acesso
em 26/03/2020.

Este recurso é encaminhado para as escolas das três esferas, Federal, estadual e
Municipal, sendo gerenciado através do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação
(FNDE), e assim foram ocorrendo avanços como a Lei Federal nº 11947, do (FNDE) datada
em 16 de junho de 2009, em que se determina que alimentação escolar é um dever do Estado e
direito para os alunos.
Também se tem assegurado, em seu artigo 54, do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), a gratuidade total dos atendimentos escolares que contempla, também, a alimentação
escolar e dá outras providências, tais como:
ECA - Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990
Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:
I - Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram
acesso na idade própria;
II - Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao Ensino Médio;
III - Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino;
IV – Atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade;
(Redação dada pela Lei nº 13.306, de 2016)
V - Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística,
segundo a capacidade de cada um;
VI - Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente
trabalhador;

mensais (de fevereiro a novembro) para a cobertura de 200 dias letivos, conforme o número de matriculados em
cada rede de ensino.
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VII - atendimento no Ensino Fundamental, através de programas suplementares de
material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.
§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta
irregular importa responsabilidade da autoridade competente.
§ 3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazerlhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela frequência à escola.

Dessa forma, acabei buscando um novo horizonte e resolvi então fazer uma Pósgraduação na área da Saúde Pública, que abrangia o Programa de Saúde na Escola (PSE), e
nessa especialização pude compreender melhor como a relação saúde e escola surge como um
fator importantíssimo para a saúde dos alunos.
A Pós-graduação com o título Saúde Pública com Ênfase em Saúde da Família
proporcionava novos olhares a respeito da saúde familiar como um todo, pois aprendíamos a
lidar na esfera do multiprofissionalismo, gerenciando o bem-estar de todos os membros da
família.
Como a vida é um livro, o qual os profissionais da educação devem preencher com o
conhecimento, pois é sempre dinâmico e essencial para a formação específica e continuada,
entra-se em um novo mundo repleto de porquês. Essas dúvidas, principalmente, em como
ocorria o processo da aprendizagem e do conhecimento nos alunos fez, então, buscar uma
segunda licenciatura: a Pedagogia.
Ainda em 2018, resolvo fazer a inscrição no Mestrado no Programa de Pós-Graduação
da Educação (PPGE) na Universidade Federal do Estado de Mato Grosso (UFMT), tendo a
grata satisfação de ser novo mestrando da linha de pesquisa da Educação em Ciências,
oportunizado pelo orientador Prof. Dr. Marcel Thiago Damasceno Ribeiro, com o qual fui
amadurecendo a ideia do projeto de pesquisa e, posteriormente, o seu desenvolvimento e
execução.
Dessa forma, após esse breve relato de minha experiência acadêmica e de vida, hoje
identifico a importância da formação de professores de Ciências e Biologia para o processo de
ensino e aprendizagem dessa Ciência no Ensino Fundamental e Médio.
Ao iniciar o estudo e pesquisa sobre formação de professores de Ciências e Biologia se
verifica com Therrien (2010), que o professor funda o seu trabalho em uma dupla competência,
objeto de sua formação, a competência em um determinado campo disciplinar e a competência
no campo pedagógico, ou seja, o saber dos conteúdos e o saber ensinar.
Esses conhecimentos são múltiplos e heterogêneos, moldados pela relação dialética do
saber e do fazer, da teoria e da prática que, na ecologia da sala de aula são confrontados com a
complexidade da vida da atual sociedade.

28

Para Gonçalves (2000), uma questão de suma importância na formação dos futuros
professores de Ciências e Matemática, tanto para o Ensino Fundamental quanto para o Ensino
Médio, diz respeito a quais conteúdos (saberes) profissionais são fundamentais para essa
formação. O autor complementa que:
Sabe-se que o conteúdo de Ciências e/ou Matemática isoladamente não basta e que os
conhecimentos pedagógicos ‘neutros’ e dissociados dos conceitos de nada ou muito
pouco ajudam na tarefa docente. Que conhecimentos, então, são fundamentais à
prática profissional? Como desenvolvê-los durante a licenciatura? Que
estratégias/atitudes de formação seriam necessárias, tanto por parte do formador,
quanto do estudante universitário? Como os saberes da ação pedagógica podem ser
construídos? (GONÇALVES, 2000, p. 25).

Diante desses pressupostos e com o objetivo de compreender melhor a base de
conhecimento indispensável para a atuação profissional dos professores da área de Educação
em Ciências, ressaltam-se os processos envolvendo os saberes de professores, que ensinam
Biologia, no Ensino Médio, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), no
município de Santo Antônio de Leverger8 no Estado de Mato Grosso.
Conjecturando e analisando como os conceitos em Biologia são construídos e
reconstruídos, ao longo da sua prática profissional, ao relatarem suas experiências em sua vida
de docência.

1.4
DA GÊNESE ATÉ A EDIFICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE
INVESTIGAÇÃO9

No propósito de compreender melhor sobre as narrativas da configuração dos saberes
científicos e pedagógicos de conteúdo expresso por professores de Ciências Biológicas, surge
a necessidade de compreender esse processo do saber, em sala de aula, com a essência da
curiosidade em querer buscar cada dia mais o saber, que trouxe a intuição de amadurecer a
construção deste projeto de pesquisa.
Pesquisa esta que tem como projeto maior, denominado: A Confluência de Saberes e
Práticas de Professores de Química e Ciências no Estado de Mato Grosso: Detalhando

8

O critério de escolha por este município se pauta no fato de o pesquisador residir no mesmo, e atuar como docente
efetivo em duas escolas públicas, sendo uma municipal e outra estadual, com o componente curricular de Ciências
e Biologia.
9
Esta pesquisa foi registrada e aprovada no Comitê de Ética de Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Mato
Grosso, sob o registro no CONEP: 26364519.7.0000.5690.
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Significados Construídos, coordenado pelo meu orientador de Mestrado em Educação, assim
pude trazer perspectivas dessa compreensão dos saberes docentes10.
Na última década, o número de pesquisas voltadas aos estudos da Educação e Ciências
tem crescido a cada dia, de forma considerável, uma das hipóteses que vem sendo trabalhada é
relacionada com a formação de profissionais e professores das áreas das Ciências, tais como:
Biologia, Física e Química e, nesse contexto, o desafio de sanar eventuais dificuldades
pedagógicas de ensino e de aprendizagem com processos de exclusão socioeducacional
(GONÇALVES, 2000).
Ao se discutir saberes é necessário que focamos os olhares ao processo formativo dos
professores desde a formação inicial até a formação continuadas pois várias pesquisas já
realizadas apontam a necessidade formativa dos docentes da área das Ciências da Natureza, e
muitos devem estar se perguntando como e quando deve ocorrer essa formação acadêmica e a
formação continuada.
Geralmente, após as avaliações dos programas, que fazem parte das provas
Internacionais, Governo Federal, Estadual e até mesmo Municipal, ao serem analisados os
dados de desempenhos, se montam estratégias que possam estar sendo aplicadas respeitando as
especificidades de cada local.
Sempre que se achar necessário se deve construir, por meio de capacitação e de
formação continuada, mecanismos que possam fazer com que esses profissionais, nos mais
longínquos locais, que possam ser contemplados para uma melhor performance e qualidade na
aplicabilidade dos saberes.
Segundo dados recentes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP), uma Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Educação (MEC),
ainda há um déficit muito grande de professores com formação específica, tanto em âmbito de
Ensino Fundamental quanto de Ensino Médio.
Apesar dos avanços significativos no aspecto de formação de professores específicos
da área de conhecimento, porém ainda existe uma lacuna a ser preenchida como se pode
observar na figura baixo:

10

Os saberes docentes serão apresentados na seção 7 desta dissertação.
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Figura 1: Porcentagem de professores que fizeram graduação e licenciatura na disciplina que ensinam aos
alunos Foto: Juliane Souza e Betta Jaworski/Arte G1.
Fonte: Portal G1.

Na figura 1 é possível observar que na Região Centro-Oeste, 50,7% dos professores do
Ensino Médio têm formação específica, já no Ensino Fundamental, 50,2% demonstrando que
ainda existem muitos professores na busca da melhora e aperfeiçoamento na qualificação
profissional.
Assim, garantindo o direito a ampliar o seu mundo ao letramento científico, abrindo
caminhos e oportunidades do desenvolvimento das habilidades e competências suprindo a
necessidade temporária, pois sempre será necessário o aperfeiçoamento.
Examinar esses fatores da formação, inicial e continuada desses professores, atuantes
no cenário de sala de aula é fundamental para expressar a importância de compreender um
pouco mais o comportamento da formação através do processo narrativo e histórico da vida
formativa do profissional e suas experiências vivenciadas no contexto escolar.
Nesse sentido, pesquisar a formação inicial e continuada do professor, que atua no
contexto escolar do Ensino Médio, constitui em elemento importante, quando se pensa em
estudos, em práticas e problemas enfrentados.
Dessa maneira, trata-se dos professores atuantes na disciplina de Biologia do Ensino
Médio na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA), uma vez que nesta fase escolar
de ensino e aprendizagem se pressupõe que o aluno deve ter um grau maior na iniciação
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científica, preparando o mesmo para o desafio da vida e do Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM).
Portanto, o professor que leciona Biologia, nem sempre detém a formação específica,
dificultando e criando barreiras epistemológicas no processo da aprendizagem.
Estes profissionais, que atuam nas salas de aulas, se apresentam como responsáveis por
proporcionar aos alunos do Ensino Médio, o ensino sistematizado dos mais diferentes
conteúdos/disciplinas, sendo essa a realidade ainda encontrada no Brasil, segundo os dados
extraídos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP),
conforme a figura 1.
Para tanto, torna-se necessário que o profissional, compreendido como o mediador do
processo de ensino e aprendizagem, possua conhecimento acerca dos conteúdos que serão
ensinados, tenha clareza da importância e do papel do Ensino de Ciências Biológicas na
formação dos seus alunos, independente da faixa etária com a qual trabalha.
Desse modo, se espera que o profissional compreenda que a Ciência é uma construção
humana, histórica e em constante transformação, sendo essas originárias das novas descobertas
e atuação do homem no Mundo.
Não concebendo a Ciência como uma verdade inabalável, imutável e neutra, mas
consciente de que toda construção humana é passível de erros, que influencia e sofre influências
de diferentes esferas (social, econômica, política, cultural, entre outros), sendo que a busca por
compreender as situações e os fenômenos naturais ultrapassa gerações.
Ciente de que cada etapa de escolarização apresenta suas especificidades se opta por
focar somente no Ensino Médio na modalidade da EJA, dedicando-lhe um maior
aprofundamento nesta etapa escolar de ensino.
Frente a essas implicações e com o objetivo de compreender melhor a base de
conhecimento indispensável para a atuação docente dos profissionais de Biologia, que atuam
no Ensino Médio, propõe-se investigar: como se configuram e se expressam saberes científicos
e pedagógicos de conteúdo de Biologia subjacentes à docência de professores no Ensino
Médio, ao relatarem o ensino que realizam na Educação de Jovens e Adultos?
Para responder esta questão norteadora da pesquisa, esta foi desdobrada em outras, mais
específicas:
1- Dos conteúdos de Biologia desenvolvidos, qual desperta em você mais motivação para
ensinar?
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2 - Em que termos os saberes científicos, pedagógicos e da experiência expressos pelos
professores, construídos e reconstruídos ao longo de sua formação inicial e continuada,
repercutem em seu desenvolvimento profissional e em ser professor de Biologia?
Em busca de elucidar e tecer significados relativos às indagações acima propostas se
toma como objeto de análise a experiência vivida pelos professores Licenciados em Ciências
Biológicas, que lecionam a disciplina de Biologia no Ensino Médio na EJA.
Dessa forma, esta investigação se justifica pela necessidade de relatar e compreender a
experiência de professores de Ciências Biológicas ao trabalharem com a disciplina de Biologia
no Ensino Médio na EJA, no intuito de explicitar possíveis avanços em suas práticas
pedagógicas, e possíveis necessidades formativas no contexto científico.
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2
INVESTIGAÇÕES CIENTÍFICAS DE DISSERTAÇÕES NO CAMPO DA
FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NO BRASIL

Ao buscar a compreensão sobre o que ocorre nas produções e experiências de
professores de Biologia, é necessário conhecer os caminhos percorridos por pesquisadores, que
atuam com o tema formação de professores em Ciências Biológicas no Brasil.
Ao focar nas dissertações que possam ajudar na construção das experiências de vida de
professores, que atuam na modalidade da EJA, com a disciplina de Biologia, faz-se necessário
a realização das revisões das literaturas que já foram produzidas.
Por meio deste levantamento, avaliar quais produções possam contribuir para esta
pesquisa, a delimitação ocorrerá por meio de um recorte temporal dos últimos dez anos, ou seja,
de 2010 a 2020 lançando uso dos seguintes descritores: Formação de professores em Ciências
Biológicas; Saberes Científicos e Pedagógicos.
Para auxiliar e compor este trabalho foi necessário levantamento bibliográfico para
embasar o estado da arte, segundo Ferreira (2002, p. 258):
Definidos como de caráter bibliográfico, o estado da arte mapeia e discute uma certa
produção acadêmica em diferentes campos do conhecimento [...]. Também são
reconhecidas por realizarem uma metodologia de caráter inventariante e descritivo da
produção acadêmica e cientifica sobre o tema que busca investigar, à luz de categorias
e facetas que caracterizam enquanto tais em cada trabalho e no conjunto deles, sob os
quais o fenômeno passa a ser analisado.

Assim se busca pesquisar, levantar publicações, delimitar a cronologia das publicações,
realizar as revisões necessárias visando as pesquisas que ajudam a compreender o tema
trabalhado.
Para dar maior relevância e significado se faz necessário, para esta pesquisa, a confecção
e o desenvolvimento do estado da arte, um passo para o caminhar da dissertação de mestrado
do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE).
Mestrado vinculado ao Instituto de Educação da Universidade Federal de Mato Grosso
(UFMT), Educação em Ciências, com a temática: Saberes Científicos e Pedagógicos de
Conteúdo em Biologia Expressos nas Narrativas de Professores do Ensino Médio da EJA.
Schnetzler (2002) traz contribuições relevantes aos estudos que tratam sobre o tema
Formação Inicial, em que são salientadas diversas críticas aos formatos apresentados nos
Cursos de Licenciaturas e os desafios pelos quais são necessários o enfrentamento e o debate,
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dando ênfase para as discussões das separações entre conhecimento científico e conhecimento
profissional docente, bem como o conhecimento acadêmico e realidade escolar.
Nos levantamentos descritos no estado da arte são demonstrados, também, com
reincidência a colaboração do diálogo das relações e as correlações dos desafios e
entendimentos de como ocorrem as construções dos saberes através das disciplinas específicas
da área e disciplinas pedagógicas ou como ocorre essa construção da formação científica e
pedagógica dos professores, na holística de (SCHÖN, 1992; NÓVOA, 1995; MARCELO
GARCIA, 1999; TARDIF, 2013).
Diante das terminologias descritas nas dissertações e artigos, é necessário aprofundar e
buscar os conceitos das palavras relacionadas à formação inicial e formação de professores,
pois extrapola o campo científico permeando também as questões socioculturais e curriculares.
Libâneo (2015) evidencia que são necessários professores com conhecimentos dos
conceitos que ensinam e conhecimentos pedagógicos para ajudar os alunos a pensarem e
atuarem com esses conceitos.
Os conceitos que são ensinados, a prática pedagógica que se utiliza é justamente a chave
que auxilia na formação dos discentes, compreendendo suas fases e suas peculiaridades no
desenvolvimento e aprendizagem.
Porém, é essencial dominar o conteúdo a ser trabalhado, esses déficits atrapalham nas
elaborações dos conteúdos científicos, criando uma barreira epistemológica na promoção do
ensino e aprendizagem, refletindo, assim, diretamente em seus alunos na obtenção e assimilação
do conhecimento.
Corrobora-se tal conhecimento a explicação de Meirieu (1998, p. 119):
[...] nenhum conteúdo existe fora do ato que permite pensá-lo, da mesma forma que
nenhuma operação mental pode funcionar no vazio”. Para isso, o professor necessita
ter uma concepção epistemológica da ciência que ensina, dos métodos lógicos e
investigativos dessa ciência e das condições históricas e sociais do contexto de
produção e aplicação dos conteúdos dessa ciência.

Um dos desafios é justamente fazer com que os cursos de formação em licenciatura
consigam desmistificar e deixar mais pedagógica as suas matrizes curriculares possibilitando,
assim, aos futuros profissionais docentes uma melhora para o ensino e aprendizagem superando,
portanto, uma lacuna histórica, que vem sendo debatida e questionada amplamente em
dissertações.
É importante destacar as mudanças e os avanços já alcançados na formação de
professores, principalmente, quando se refere a antiga grade curricular que hoje é trabalhada
como a matriz curricular.
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Para Brzezinski (1996), as Instituições de Ensino Superior traziam o modelo da estrutura
(3+1) e este modelo envolvia três anos estudando as disciplinas de área específica e o um
indicando o período de estudo de disciplinas de caráter pedagógico.
Ao concluir o terceiro ano, este discente já recebia o título de bacharel, e só cursaria o
último ano, os discentes que fossem trabalhar na docência, complementando assim sua carga
horária de estudos para adquirir a Licenciatura.
As Resoluções 01/2002, 02/2015, 04/2019 aprovadas pelo Conselho Nacional de
Educação têm ajudado a fortalecer as formações de professores, destacando o aumento de um
terço a mais das horas de Estágio Supervisionado de 300h para 400h e das práticas pedagógicas
também de 300h para 400h, contemplando as 800h (oitocentas) horas mínimas exigidas.
Essas mudanças buscam melhorar a formação profissional para que a velha prática da
educação tradicional de transmissão de conteúdos seja superada, melhorando a sua prática
docente e fortalecendo o processo da construção do conhecimento e da formação dos alunos
como cidadãos.
Ao realizar esse percurso da busca em compreender e dar maior relevância, pautado em
uma caminhada mais epistemológica, se vem agora discorrer e apresentar as publicações mais
recentes em pesquisas de dissertações (D) dispostas na plataforma Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), de domínio público, podendo ser
acessada gratuitamente, democratizando e compartilhando o que vem sendo produzido no
campo dos conhecimentos científicos.

2.1
QUAIS SÃO AS COLABORAÇÕES E
DISSERTAÇÕES ACERCA DOS DESCRITORES?

O

QUE

REVERBERAM

AS

Ao pesquisar as dissertações dispostas na plataforma da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) disponível na Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), nos anos de 2010 a 2020, com os seguintes
descritores: Formação de professores em Ciências Biológicas; Saberes Científicos e
Pedagógicos.
Ao todo foram encontradas 249 dissertações divididas entre as seguintes Instituições
Acadêmicas: UNEB (48); UFMT (1) – UFPA (1) – UEA (01); UFMS (1); UFPB 197.
Deste universo de 249 dissertações com os descritores mencionados acima, nove (09)
dissertações foram catalogadas e analisadas e trazem estudos que auxiliam a compreender
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conceitos e saberes no percurso do estado da arte e essas se apresentam organizadas na tabela,
que será demonstrada a seguir.
Tabela 2 - Dissertações de Mestrado publicadas no site Domínio Público de 2010 a 2020.
Descritores: Formação de professores em Ciências Biológicas; Saberes Científicos e Pedagógicos
QUANTIDADE DE
ANO DE
DISSERTAÇÕES
INSTITUIÇÃO DE ORIGEM
PUBLICAÇÃO PUBLICADAS
2010

***

2011

***

2012

***

2013

33

2014

41

UNEB (48); UFMT (1) – UFPA (1) – UEA (01);

2015

51

UFMS (1); UFPB 197.

2016

48

2017

10

2018

52

2019

14

2020

***

Total

249

Fonte: elaboração do autor com base no BDTD/CAPES, https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
Acesso em: 15/04/2020.

2.1.1. Formação de professores em Ciências Biológicas na EJA

Com o descritor Formação de professores em Ciências Biológicas foram obtidos
diversos trabalhos de dissertação, porém ao realizar as leituras dos resumos se fez necessário
delimitar a busca, assim foi possível chegar a cinquenta dissertações, e das cinquenta, 10%
vinham ao encontro da contribuição desta pesquisa.
Após as análises, uma das dissertações que chama atenção é da autora Ferreira (2018),
que trata do tema: FORMAÇÃO DE PROFESSORES-PESQUISADORES DA EJA EM
UMA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE CAMAÇARI-BA, por meio da qual busca
compreender como pode ser construída a contribuição de professores do EJA no fortalecimento
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e ampliação da formação continuada na EJA, o objetivo da autora é a reflexão sobre a Formação
do Professor-pesquisador na modalidade de Educação de Jovens e Adultos.
A pesquisa trata de abordagem qualitativa com metodologia investigativa e
colaborativa, para o levantamento a mesma se utilizou do questionário semiestruturado, roda
de conversa e observação dos participantes, referendando sua linha epistemológica
corroboraram os seguintes autores: Demo (2010), Richardson (2011) e Trivinõs (1987), Tardif
(2002): “que tratam da pesquisa e sua funcionalidade formativa no campo da educação”. Arroyo
(2003, 2005, 2014, 2017) e Paulo Freire (1979, 2014, 2016) que abordam a práxis pedagógica
na EJA, formação popular, social, emancipação humana. Hall (2006, 2015) e Bauman (2001,
2005) expõem a identidade como processo de ressignificações. Teles; Ibiapina (2007, 2008,
2016) e Desgagné (2007) embasam a instrumentalização metodológica de caráter colaborativo.
Em seus resultados, a autora evidencia a importância da formação continuada e da
construção da identidade do professor-pesquisador na EJA.
Dando continuidade para a busca foi encontrada outra dissertação significativa do autor
Ferreira (2019), com o tema: POR UMA PRÁTICA INTERDISCIPLINAR NA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: ANÁLISE DE UMA FORMAÇÃO
CONTINUADA DE PROFESSORES DA EJA DO MUNICÍPIO DE VERA
CRUZ/BAHIA.
No referido trabalho, o autor enfatiza a resignação das práxis na interdisciplinaridade,
buscando a aproximação curricular nesta interação, junto a esta questão o autor traz a seguinte
pergunta: como a formação continuada interdisciplinar pode potencializar mudanças na prática
pedagógica dos docentes da EJA de Vera Cruz?
Os teóricos trazidos foram: Dantas (2010, 2012, 2016), Gadotti e Romão (2007),
Haddad e Di Pierro (2000) para compreender a Educação de Jovens e Adultos; Freire (1994,
2013), Perrenoud (1999, 2000), Tardif (2014) com uma discussão sobre formação de
professores e saberes necessários à prática docente; Japiassu (1976, 2006), Fazenda (2003,
2013), Trindade (2013) para uma reflexão sobre a prática pedagógica interdisciplinar; e
Damiani (2012, 2013), Rocha e Aguiar (2003), Brandão e Streck (2006), Günther (2006), Flick
(2009) ao refletirem sobre a pesquisa intervenção, a metodologia proposta é a intervenção
pedagógica.
O resultado, segundo o autor, “demonstra a necessidade de formação continuada como
política pública que possibilite promover a práxis pedagógica interdisciplinar consistente e
significativa no município de Vera Cruz”.
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Para Santos (2017), em sua dissertação, com a temática: FORMAÇÃO
CONTINUADA E EM SERVIÇO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS: A EXPERIÊNCIA DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
MAGALHÃES NETO – SALVADOR-BA, o autor investiga como ocorre a formação e como
essa formação reverbera na prática pedagógica deste docente, o método utilizado é o estudo de
caso com abordagem qualitativa, com levantamento bibliográfico e documental, como
arcabouço autoral, o mesmo se embasou nos seguintes autores: Arroyo (2006), Barros (2011),
Fávero (2006), Freire (1996; 1992; 2000; 1997; 1993; 2015), Gatti (2010), Lüdke e André
(2014), Oliveira (2007), Paiva (2011), Pimenta (2002), Soares (2001), Tardif (2003).
Ao realizar as análises, em seus resultados foram constatados a ausência de formação
específica de professores, que lecionam nesta modalidade, resultando assim em um material
para intervenção junto à SEC-BA, o mesmo percebeu a precariedade nas políticas públicas
voltadas tanto para a modalidade EJA quanto para a formação continuada destes professores.
Santos (2017), em sua dissertação, com a temática: FORMAÇÃO DE PROFESSOR
DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: UM OLHAR REFLEXIVO SOBRE OS
SABERES DOCENTES EM UMA ESCOLA ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE
ITAMARAJU-BAHIA, descreve, em seu trabalho, em uma abordagem qualitativa, por meio
de pesquisa participativa, como ocorre a construção dos saberes docentes na formação de
professores do EJA e quais as implementações de políticas públicas aplicadas nas formações
de professores desta modalidade, bem como o processo formativo e pedagógico.
Para o levantamento se fez necessária a participação de quatro professores, sendo
detectada a dicotomia entre teoria e prática, além do desconhecimento de alguns sujeitos da
pesquisa nas diretrizes e nas formações implementadas no programa de formação da EJA.
Paz (2016) busca, em sua dissertação: DIÁLOGOS FORMATIVOS COM OS/AS
PROFESSORES/AS DA EJA E OS PRESSUPOSTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS
FREIREANOS, a construção de uma proposta formativa para os professores(as) da
modalidade EJA em um arcabouço freireano, trazendo a proximidade formativa, germinando
nas vivências dos sujeitos da pesquisa e a metodologia aplicada é de investigação e revisão de
literatura, bem como análises documentais, aplicando também em sua pesquisa a entrevista
semiestruturada.
Na análise da pesquisa, a autora pôde compreender a necessidade de implementar
formação continuada, aplicada de uma forma mais específica para a modalidade EJA,
construindo assim uma proposta formativa a ser aplicada e desenvolvida junto ao local da
pesquisa.
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2.1.2. Saberes Científicos e Pedagógicos

Nesta subseção são apresentadas as dissertações pesquisadas no banco de dados da
plataforma: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
disponível na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), que discorrem
sobre saberes científicos e pedagógicos.
Souza (2019) ao tratar da temática: JUVENILIZAÇÃO DA EJA: QUAIS
SABERES? QUAIS PRÁTICAS? QUAL CURRÍCULO? explicita analisar as questões
curriculares do local da pesquisa, buscando compreender quais saberes e práticas são
desenvolvidas entre alunos(as) acima de 15 anos da EJA, nas escolas municipais de Salvador
na Bahia.
Aplicando uma abordagem qualitativa, a autora utiliza como metodologia a
etnopesquisa-ação e etnopesquisa-formação (MACEDO, 2016), para obter a coleta de dados a
mesma aplicou a roda de conversa, o diário de campo, os questionários e a entrevista
semiestruturada, aportando nos seguintes teóricos: Arroyo (2009; 2011; 2013), Macedo (2006;
2012; 2015; 2016), Silva (2010), Gadotti (1989), Abrantes (2003), Dayrell (2007), Brunel
(2008), Pais (2003; 2009), Amori (2012), Freire (1971; 1981; 1996; 2011; 2014), Di Pierro
(2001), Haddad (2000), Paiva (1987) e Sposito (2009).
Nas análises obtidas foi observada a necessidade de se aplicar junto as práticas a
utilização das linguagens artísticas, trazendo a musicalidade, a dança, o teatro, as artes plásticas
e os aspectos tecnológicos se fundamentando também na interdisciplinaridade, aproximando os
diversos conteúdos no dia a dia do universo dos alunos.
Outro diagnóstico encontrado envolve a carência na prática docente, evidenciando assim
o distanciamento didático do que é planejado, nas rodas de conversas, em que se evidenciou a
necessidade de trabalhar temas das transversalidades, como: gênero, questões étnico-raciais,
direitos sexuais e fundamentais, saúde e violência, que fazem parte do conteúdo escolar.
Das dissertações com o descritor Saberes Científicos e Pedagógicos, as pesquisadas
foram localizadas na Universidade Estadual da Bahia - UNEB - com relevância de alguns temas
em questão.
SANTOS (2015), em sua dissertação: OS SABERES EXPERIENCIAIS DA
FORMAÇÃO DO PROFESSOR DA EJA: O EXEMPLO DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO DE LAURO DE FREITAS – BA, traz a prática docente em uma abordagem
qualitativa, com a metodologia de estudo de caso.
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Nesta perspectiva freireana se buscou o saber docente na prática libertadora, já nas
discussões dando subsídio para a pesquisa, que trouxe para o embasamento autores reflexivos
sobre a modalidade de Educação de Jovens e Adultos EJA, sendo esses: Fávero (2006), Barros
(2011), Paiva (2011) e Arroyo (2006).
Ampliando e dando relevância sobre os saberes docentes e formação profissional se
ampliou o fundamento epistemológico com: Pimenta (2000), Freire (1996), Tardif (2003),
resultando assim na coletividade desta construção participativa.
Para Ribeiro (2009), em sua dissertação: JOVENS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS E SUA INTERAÇÃO COM O ENSINO DE QUÍMICA, no capítulo II expõe
um debate sobre O Contexto da Educação de Jovens e Adultos no subtítulo Formação de
Professores na Educação de Jovens e Adultos, o autor começa relatando a preocupação com a
ausência de atenção com a formação e o preparo dos professores atuantes na modalidade de
Ensino EJA, bem como desenvolver uma capacidade de selecionar conteúdos, que mais se
assemelham com o jovem trabalhador, “uma prática pedagógica mais abrangente, na qual
saberes e experiências participam de um sistema interativo de trocas e diálogos”.
Para Ribeiro (2009) existe, por parte dos professores, grandes desafios em que se frisa
a importância de criar novos contextos, levando em consideração a desconstrução do
pensamento conservador, sendo necessário destacar que o autor fala do respeito ao saber que
esta parcela da sociedade detém com suas experiências de vida e enfatiza que esta parcela vem
sendo mantida à margem do processo educativo.
Essa mudança para qual o autor reverbera os professores é justamente uma
“reformulação e revitalização na postura e prática, teoria e atividades, pois assim os professores
da EJA efetivarão esta mudança”, em uma prática e formação continuada.
Nóvoa (1995, p. 23) diz que: “O aprender contínuo é essencial, e se concentra em dois
pilares: a própria pessoa como agente, e a escola, como lugar de crescimento profissional
permanente”.
Com isso, se tem continuidade na corroboração de Nóvoa (1995, p. 26) ao expor que:
“A troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de formação mútua, nos
quais cada 46 professores é chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e
de formando”.
Em um determinado trecho, Ribeiro (2009, p. 46) ressalta o trabalhar de forma
interdisciplinar, evitando assim que o professor trabalhe isoladamente, complementando que “a
produção de práticas educativas eficazes surge de uma reflexão da experiência pessoal
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partilhada entre os colegas”, expõe a compreensão de que a escola é um espaço ideal para o
crescimento, bem como a formação continuada.
Assim, se pode perceber que a escola é um espaço no qual se aprende, diariamente, e se
aperfeiçoa os saberes buscando sempre a interação e colaboração de todos que fazem parte
desse espaço democrático.
Portanto, ser professor é um processo multifacetado paradoxal, que não existe um
padrão a se programar e seguir, pois são profissionais que lidam com pessoas e pessoas têm
sentimentos, culturas e aspectos de mundo diversos, trazendo assim uma complexidade a ser
lapidada e aperfeiçoada todos os dias.
Santos (2019), em sua dissertação, SABERES CIENTÍFICOS E PEDAGÓGICOS
DE CONTEÚDO EM CIÊNCIAS NATURAIS EXPRESSOS POR PEDAGOGOS NO
ENSINO FUNDAMENTAL, busca a compreensão de como se configuram e se expressam
esses saberes científicos dos professores pedagogos no Ensino Fundamental e tenta
compreender a construção do saber pedagógico e como o conteúdo de Ciências da Natureza se
expressa.
No capítulo IV, ao tratar da travessia no Ensino de Ciências nos anos iniciais, segundo
Cruz ( 2011, p. 47), em um subitem, denominado formação inicial de pedagogos no contexto
do Ensino de Ciências, busca os aspectos econômicos, históricos e políticos do país, visando o
progresso industrial e econômico (apud SANTOS, 2019, p. 56).
A autora constrói uma trajetória histórica na relevância da criação ao final do século
XIX, expondo que a Escola Normal visava a formação de professores, em âmbito secundário,
mas em 1930 tem início a formação em nível Superior, ressaltando as Portarias, que aprimoram
a proposta curricular até os dias de hoje, identificando a composição das grades curriculares,
bem como essas são contempladas dentro dos conteúdos e a formação para trabalhar Ciências
Naturais na Pedagogia.
A autora expõe também que, na proposta inicial, esses profissionais tinham em sua
habilitação formar professores para escola primária e chama a atenção que o currículo ainda
não compreendia a habilidade dos mesmos para o ensino primário, nos registros documentais e
históricos, em 1969, em pleno Regime Militar, ocorre alteração nas disciplinas e na estrutura
curricular, para que este profissional adquirisse habilitações para formar os especialistas
responsáveis por planejar, supervisionar, administrar e orientar, estabelecendo, desse modo,
uma identificação mais autêntica ao profissional em Pedagogia.
Aprofundando mais, a autora traz à luz do texto de sua dissertação, a promulgação das
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), em 2002, destacando as mudanças curriculares mais

42

expressivas para a formação de professores, explicitadas através do Parecer nº 5 de 12/2005 do
Conselho Nacional de Educação (CNE), que entra em vigor a Resolução nº 01 com as atuais
diretrizes do curso de Pedagogia.

2.2

PERCEPÇÕES

No decorrer das leituras propostas para maior entendimento dessas dissertações, o
escopo evidenciado é a busca da compreensão e da necessidade da formação continuada dos
professores que, ainda, proporcionam identificar lacunas no processo formativo.
Contribui-se para além, nas diversas dissertações, que a formação no processo do saber
e da formação pedagógica, em suas especificidades da Ciência Biológica, na produção
acadêmica vem caminhando em um ritmo muito tímido com relação às outras áreas da
Educação.
Nesse sentido, é possível expor a reflexão acerca da enorme contribuição que se pode
proporcionar a partir das pesquisas acadêmicas nos programas de Pós-Graduação da Educação
voltadas ao campo dos saberes científicos e pedagógicos, observando, descrevendo e analisando
o preenchimento das lacunas verbalizadas nas histórias de vida profissional dos diversos
participantes das pesquisas.
Esses participantes professores, em seus relatos, e nas impressões das pesquisas são
impregnados de sensações, de sentimentos, de reflexões e de relatos de suas experiências, em
sala de aula, e ajudam a perceber os caminhos traçados para melhor verificação e para dar novos
significados ao que foi, é e será produzido no campo das pesquisas educacionais.
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3

MOVIMENTO METODOLÓGICO, NA TRILHA DA INVESTIGAÇÃO

Saber Viver
Não sei… se a vida é curta
ou longa demais para nós,
mas, sei que nada
do que vivemos tem sentido,
se não tocamos o coração das pessoas.
Muitas vezes basta ser:
o colo que acolhe,
o braço que envolve,
a palavra que conforta,
o silêncio que respeita,
a alegria que contagia,
a lágrima que corre,
o olhar que acaricia,
o desejo que sacia,
o amor que promove.
E isso não é coisa de outro mundo,
é o que dá sentido à vida.
É o que faz com que ela não
seja nem curta, nem longa demais,
mas que seja intensa, verdadeira,
pura enquanto ela durar…
(Cora Coralina)

As palavras endossadas pela poesia trazem a reflexão sobre a vida e suas significâncias
e da relevância em tentar tocar o coração, para gestos que transformam o sentimento e humor
do ser humano, assim se deve estar perante os postulados para a vida, e os caminhos a serem
percorridos nesta narrativa.
Explicita-se que esta pesquisa, em fase de desenvolvimento, pertence ao Programa de
Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT),
vinculada a Linha de Pesquisa Educação em Ciências, com o início em março de 2019 e se faz
necessário a utilização de etapas, as quais são percorridas ao longo das investigações.

3.1

ESTRATÉGIA METODOLÓGICA: UM MECANISMO DE PRÁXIS
A presente construção desta subseção busca demonstrar como ocorreu a aproximação e

envolvimentos dos colaboradores participantes, bem como em conhecer o mecanismo, assim
como foram estabelecidos os critérios adotados para elaboração dos textos, dessa maneira se
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faz necessário entender como ocorre ou se configura o fenômeno do saber na docência, o
processo formativo para sua prática na docência.
Portanto, o presente trabalho trata de uma busca investigativa nas experiências dos
professores de Biologia em uma escola de Mato Grosso, no Município de Santo Antônio de
Leverger, do Ensino Médio, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA),
direcionada nesse processo de construção de saberes, com abordagem qualitativa, partindo dos
pressupostos da Pesquisa Narrativa, e para os registros de informações: questionário para a
caracterização dos participantes da pesquisa, e entrevistas semiestruturadas. Para a análise dos

METODOLOGIA DA
PESQUISA

dados se recorre ao método da Análise Textual Discursiva (ATD).

Pesquisa Narrativa

Pesquisa Qualitativa
Questionário
Entrevistas semiestruturadas
Análise Textual Discursiva (ATD)

Figura 2: Metodologia da Pesquisa
Fonte: elaboração do autor (2020).

Em busca de resposta para a indagação da pesquisa se assume o método qualitativo com
a abordagem da Pesquisa Narrativa. Para Creswell (2010, p. 43), a abordagem de pesquisa
qualitativa se trata de “um meio para explorar e para entender o significado que os indivíduos
ou os grupos atribuem a um problema social ou humano”.
Já a abordagem da Pesquisa Narrativa se refere a uma investigação mais próxima
possível com os sujeitos, aprofundando em compreender os fenômenos sociais, utilizando das
perspectivas difundidas por Clandinin e Connelly (2011, p.32), que assim explicam:
[...] Vemos o ensino e o conhecimento do professor como expressos em histórias
sociais e individuais corporificadas, e pensamos narrativamente à medida que
entramos na relação da pesquisa com os professores, à medida que criamos textos de
campo e escrevemos histórias sobre vidas educacionais.

A importância de compreender a apropriação de como se constrói o processo de ensino,
através das narrativas e os conhecimentos dos professores, em suas experiências e suas
individualidades como ser formador, ao adentrar nessas experiências narrativas, descrevendo e
reescrevendo os textos assim coletados, as histórias começam a dar sentido para dissertação.
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Ao se trazer a narrativa são traçadas trajetórias, que compreendem aspectos da memória
quando os participantes da pesquisa rememoram sua vivência, tanto no quesito pessoal e
profissional, tecendo significados e construindo sua história de vida.
Segundo Clandinin e Connelly (2011), as narrativas se deslocam do campo pretérito e
se avivam em um processo 3D tridimensional específico, denominado de campo de
investigação.
Clandinin e Connelly (2011) reverberam que as interpretações das experiências, como
elemento matéria-prima da investigação em texto de campo, ao invés de tratá-los como dados
realiza a construção através de narrativas orais, documentos, notas de campo, fotos e demais
registros. Após este momento, o investigador narrativo decifra e torna mais apropriado ao que
vem sendo pesquisado ao olhar dos referenciais teóricos empregados na pesquisa.
Para Coles (1989), a Pesquisa Narrativa é algo que vem, terminologicamente e
externamente à literatura, no livro Chamada por histórias faz-se uma tessitura do início ao fim
relacionando leitor, autor, texto, paciente e vida.
[...] ele me impulsionou a ser um bom ouvinte de jeito especial que uma história
requer: observe a forma de apresentação; o desenvolvimento do enrredo, os
personagens, a adição de uma nova forma dramática; a ênfase dada a uma imagem ou
a outra no recital; e o grau de entusiasmo, de coerência, que o narrador da sua história
(COLES, 1989, p. 23).

Ao se buscar a compreenção da significância como é importante em uma Pesquisa
Narrativa o saber ouvir, requer um requinte para poder trazer a história relatada de uma forma
fidedigna e, ao mesmo tempo, criando um enrredo, no qual o leitor se aproprie com entusiasmo
de uma narrativa coerente.
Como caminho metodológico se escolheu construir, através das investigações dos
participantes e aplicação do questionário junto a entrevista semiestruturada, buscando assim
registrar as informações coletadas.
Para analisar o material coletado se faz o uso de análises de dados, ou seja, a Análise
Textual Discursiva (ATD), mas a opção é de não analisar a prática pedagógica no local da
pesquisa, adotando assim o pensar desses professores de Biologia ao relatarem como se
desvelam em sua prática.
No sentido de historicizar as narrativas expressas das professoras colaboradoras da
pesquisa, que se faz esta interlocução das suas configurações nas práticas versadas no cotidiano
da sala de aula.
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3.2

INSTRUMENTOS DE REGISTROS DE INFORMAÇÕES

A transformação de um fenômeno, a construção de uma história, o relatar e transcrever
de uma entrevista faz toda diferença na impregnação e envolvimento do pesquisador ao se
empoderar do seu objeto de pesquisa.
Na seção I desta pesquisa se vem enfatizando a relevância desta dissertação e a
importância de dar vez e voz, dando significado para as histórias de vida e de experiências dos
professores de Biologia no Ensino Médio. É de suma importância lembrar que os participantes
da pesquisa foram constituídos por docentes, que lecionam a disciplina de Biologia, que se
propuserem e autorizarem a participar da presente pesquisa, e assinarem o Termo de Livre
Consentimento Esclarecido.
Pretende-se ao adotar esta perspectiva trazer para pesquisa as narrativas desses
professores e entender este fenômeno, que está sendo investigado, assim se dispõem de
ferramentas como questionário que demonstrará, sem qualquer interferência nas respostas, o
olhar e experiências desses professores e a entrevista semiestruturada que nos auxiliará nas
informações a serem processadas.
E para tal traremos ao leitor a perspectiva de identificar o caminho percorrido na
construção e elaboração, dando significação para a construção e a reconstrução do percurso
formativo e investigativo.
Dessa forma, o mote principal desta pesquisa está em compreender como se configuram
e se expressam saberes científicos e pedagógicos de conteúdo de Biologia subjacentes à
docência de professores no Ensino Médio, ao relatarem o ensino que realizam na Educação de
Jovens e Adultos?
Nesse sentido, para responder essa questão norteadora da pesquisa, essa foi desdobrada
em outras, mais específicas, sendo que será aplicada junto ao questionário e entrevista
semiestruturada elaborada para os participantes da pesquisa.
Com o objetivo de desvelar e dar ênfase ao problema suscitado, sustenta-se como
objetivo verificar as experiências de vida dos professores, que atuam na modalidade EJA, na
H.E.R.A Escola Estadual de 1º e 2º graus Dr. Hermes Rodrigues de Alcântara em Santo Antônio
de Leverger – MT.
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3.3
DA TRIAGEM DOS PARTÍCIPES À OBSERVÂNCIA DOS INSTRUMENTOS
INVESTIGATIVOS

Este processo vem ao encontro da necessidade de buscar a compreensão daquilo que
vem sendo aplicado e trabalhado pelos partícipes da pesquisa, no universo ao qual está sendo
aplicado e desenvolvido.
Cominando na parcimônia do próprio autor da pesquisa em compreender melhor os
caminhos percorridos dos saberes científicos e pedagógicos de conteúdo junto aos professores
da área de Biologia, faz-se então o início da sondagem para a seleção dos protagonistas, que
darão subsídio nas narrativas de suas histórias de vida e percursos das experiências trabalhadas
e vivenciadas ao longo da jornada como professores.
É importante relembrar que o pesquisador estudou e, no presente momento, atua como
professor efetivo de Ciências Biológicas na escola lócus da pesquisa, assim se traz para
dialogar:
Conhece-te a ti mesmo", do oráculo de Delfos, para dizer que ainda se sabe muito
pouco a respeito dos fenômenos que são inerentes ao ensino. Argumenta que ao
"contrário de outros ofícios que desenvolveram um corpus de saberes, o ensino tarda
a refletir sobre si mesmo (GAUTHIER, 1998, p. 20).

Para o autor, na pesquisa, um repertório de conhecimentos sobre o ensino possibilita
enfrentar dois obstáculos que, historicamente, se interpuseram à pedagogia: de um ofício sem
saberes e de saberes sem ofício.
Oportunamente é chegado o momento de aproximação dos sujeitos da pesquisa com o
pesquisador e, nesse sentido, é salutar lembrar que a aproximação e estreitamento de laços é
quase inerente, mas necessário para que a pesquisa não sofra interferências externas.
Narrando um pouco sobre fatos e acometimentos durante as escolhas dos participantes
da pesquisa.
A princípio se contava com um número maior de sujeitos, porém a SEDUC iniciou uma
força tarefa nas Unidades Escolares, em uma verdadeira cruzada, realizando chamadas e
interpelando os alunos se os nomes chamados eram frequentadores assíduos das aulas.
Com esta visão e no intuito meramente de juntar salas ocorreu a diminuição de turmas
e, como consequência, a diminuição de aulas fazendo com que o quadro de professores e
funcionários viesse a diminuir, porém a SEDUC não levou em consideração a realidade da
Escola e alunos.
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Neste cenário se acaba tendo como retrato da pesquisa duas (2) professoras interinas, as
quais se dispuseram prontamente a participar e buscando uma aproximação maior do que está
sendo proposto na pesquisa.
Assim, com a colaboração da direção e da coordenação, dando o aval necessário para o
encaminhamento e evolução da pesquisa, que foi demonstrada a relevância para área de
pesquisa na unidade escolar.
Nessa tessitura do repertório dos partícipes se passa a ser mais um importante momento
do andar da pesquisa no que tange à investigação, em que se consentiu a evolução pelo meio da
aplicação do questionário, segundo Clandinin e Connelly (2011, p. 18), que são “clareadores
da memória”.
A importância do questionário como arcabouço é essencial para captar as informações
com relevância para averiguar e dar as caracterizações dos sujeitos da pesquisa, visando uma
aproximação existente com a realidade a ser observada na prática dos professores de Biologia
do Ensino Médio da modalidade EJA.
Clandinin e Connelly (2011) expressam que ao se participar de uma pesquisa de nível
acadêmico, nas condições de pesquisador ou investigado, ambos adentrarão no desvelar da
pesquisa entrelaçados, ou seja, “corporificado” como o encontro do córrego ao leito de um rio,
unindo a um percurso que começa a ser moldado nos sulcos abertos sobre a terra em sua
cabeceira e continuará mesmo com o encontro deste rio e o afastamento de sua nascente.
Assim se constrói a figura do professor e o sujeito da pesquisa, pois ambos já se
encontram inseridos no mesmo contexto histórico/escolar, no mesmo local que laboram,
construindo e desconstruído conceitos e práticas escolares ao longo de suas trajetórias
profissionais e pessoais.
Isso se configura muito antes da chegada da figura do pesquisador no chão escolar, ou
seja, em seu ambiente de trabalho, em que essa interação já estava sendo construída em seu
cotidiano laboral.
Após a caracterização e perfil profissional dos sujeitos da pesquisa, trazidos a partir da
utilização do questionário, como instrumento de coleta e de aproximação, que estipula uma
nova construção de estágio do processo de investigação de texto de campo, que buscará
compreender, através de narrativas, como se constituíram os saberes científicos e pedagógicos
de conteúdo de Biologia pelos professores do Ensino Médio modalidade EJA no lócus da
pesquisa.
Segundo Gil (1987, p. 126): “a construção do questionário consiste basicamente em
traduzir os objetivos específicos da pesquisa em itens bem redigidos”. Isso demonstra a
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relevância do questionário bem elaborado, pois disponibilizará uma maior facilidade para
interpelar um número maior de sujeitos na pesquisa, em um tempo moderadamente reduzido.
No entanto, para que isso ocorra é relevante que se tenham algumas precauções como
uma linguagem clara e objetiva ao desenvolver as perguntas; construir a sequência das
perguntas em um formato para facilitar tanto para o sujeito quanto para o pesquisador. As
relevâncias das perguntas para ver se realmente essas alcançam o objetivo da pesquisa.
É essencial que se tenha, além da clareza na exposição dos dados e uma tabulação
rigorosa, que o diagnóstico possa auxiliar na resposta do problema da pesquisa.
Para além, é imprescindível a aplicação deste segundo instrumento de investigação, ou
seja, a coleta de depoimentos gravados dos sujeitos por meio da entrevista semiestruturada no
universo da pesquisa, em que duas professoras da área de Ciências Biológicas da Escola
Estadual Dr. Hermes Rodrigues de Alcântara em Santo Antônio de Leverger Mato Grosso
aceitaram participar.
Para um maior conforto e confiabilidade, o ambiente, bem como o horário no qual
ocorreu a entrevista ficou a critério de quem está sendo pesquisado, pois se julga importante
que esse esteja confortável e tranquilo para que as perguntas não sejam contaminadas por
situações adversas.
Segundo Clandinin e Connelly (2011, p. 51), ao teorizar que “a pesquisa narrativa é um
tipo de colaboração entre pesquisador e participantes, ao longo de um tempo, em um lugar ou
série de lugares, e em interação [...]”.
As entrevistas, por conta da Pandemia da COVID-19 e pelas recomendações da
Organização Mundial da Saúde (OMS) e dos decretos Estadual e Municipal, que suspendem
várias atividades e criam protocolos para convivência durante este período fez com que fossem
criados protocolos, impedindo visitas físicas, aglomerações, distanciamento social e outras
medidas sanitárias.
Sendo assim, os partícipes da pesquisa acharam melhor responder o questionário via
aplicativo remoto e a ferramenta proposta por eles foi a plataforma de e-mail e para dirimir
dúvidas WhatsApp, por meio da qual perceberam ter maior facilidade em manuseio e acesso.
Ver e rever pessoas do convívio do trabalho, de certo modo, sempre remete ao
saudosismo, pois todos são seres sociais e necessitam de interações, principalmente, em
ambiente de trabalho, melhorando assim a convivência entre os pares.
De certo modo ocorreu como previsto, sem maiores intercorrências, por mais que ainda
ocorram, porque muitas vezes a tecnologia propicia internet com acesso limitado, bem como se
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têm problemas com a tela da vídeo chamada travando, mas sempre quem milita nesta jornada
chamada educação tem a capacidade de se ressignificar, construir e reconstruir caminhos.
Ao caminhar nessa trilha denominada pesquisa é chegada a hora de mais leituras para
alicerçar e dar maior mérito para responder ao que se busca compreender, ou seja, como se
configuram e se expressam saberes científicos e pedagógicos de conteúdo de Biologia
subjacentes à docência de professores no Ensino Médio, ao relatarem o ensino que realizam na
Educação de Jovens e Adultos?
3.4

AS PECULIARIDADES DOS PARTÍCIPES PESQUISADOS
A princípio, o número de participantes da pesquisa seria maior, porém como já

esclarecido, no decorrer das investigações houve a limitação a duas professoras, decorrentes da
prerrogativa da preservação da identidade das professoras, essas são tratadas pelos
pseudônimos e como sugestão foram adotados nomes de grandes personalidades em Biologia
no Brasil: Sonia Dietrich e Bertha Lutz11.
Sendo ambas graduadas e especialistas em sua área de atuação, adentrando-se um pouco
em suas identidades no perfil de depoimento de história de vida “memória individual,
resgatando a memória coletiva”.
“Para evocar o próprio passado, em geral, a pessoa precisa recorrer às lembranças de
outras, e se transporta a pontos de referência que existem fora de si, determinados pela
sociedade” (HALBWACHS, 2006, p. 72).

11

Os nomes atribuídos aos professores da pesquisa são fictícios referenciando personalidades importantes para
Biologia Brasileira: BERTHA LUTZ (1894 – 1976) – Bióloga e Ativista Feminista, grande ativista política e
cientista. Nasceu em São Paulo, no dia 2 de agosto de 1894. Filha do cientista e pioneiro da Medicina Tropical
Adolfo Lutz e da enfermeira inglesa Amy Fowler. Em 1918, na cidade de Paris licenciou-se em Sciences na
Universidade da Sorbonne e retornou para o Brasil. Desde seu regresso em 1918, aos 24 anos, Bertha se tornou
uma defensora incansável dos direitos das mulheres no Brasil. Foi a segunda mulher brasileira a ingressar no
serviço público, como bióloga do Museu Nacional. Nessa instituição trabalhou por quarenta e seis anos. E nessa
construiu uma reputação internacional como cientista. Além disso, Bertha atuou por quatro décadas como docente
e pesquisadora do Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Nessa atividade foi reconhecida, internacionalmente, por
sua valiosa contribuição na pesquisa zoológica. Especificamente, na pesquisa de espécies anfíbias brasileiras.
SONIA DIETRICH (1935 – 2012) – Bióloga e Bioquímica Vegetal, o reconhecimento do biólogo como
profissão? Graças a luta desta mulher! Nasceu em São Paulo (SP) em 27 de janeiro de 1935. É considerada uma
das pioneiras no desenvolvimento da fisiologia e bioquímica de plantas. Formou-se em história natural na
Universidade de São Paulo em 1957. E de 1964 a 1966 trabalhou na University of Wisconsin-Madison.
Posteriormente de 1967 a 1969 realizou seu doutorado em Bioquímica de alcaloides na University of Saskatchewan
no Canadá. Trabalhou como Professora Visitante de 1992 até a sua morte em 2012, no Instituto de Botânica de
São Paulo, no qual consolidou a liderança da Seção de Fisiologia e Bioquímica de Plantas. Hoje o Núcleo de
Pesquisa em Fisiologia e Bioquímica.
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Para Halbwachs (2006), a história compila os fatos que estão na memória dos homens,
transformando-os em manuais didáticos, sendo posteriormente aplicado nas escolas, deixando
claro os que seguem as regras.
Quando se remete a memória, o autor reverbera a vinculação das sensações que abrem
as gavetas das lembranças, porém o mesmo retrata que somente a memória coletiva tem a
capacidade de prover e promover a continuidade.
A construção ocorreu a partir da aplicação do questionário e entrevistas, em que se
proporcionou levantar e descrever as particularidades de cada um dos pesquisados, dando
condições de chegar o mais próximo possível da realidade dos participantes da pesquisa, essas
informações se transformarão em dados para dar maior confiabilidade e fidedignidade para a
dissertação.
Bertha Lutz relata que nasceu em Cuiabá-MT só por uma questão de não ter maternidade em
sua cidade natal, Santo Antônio de Leverger MT, nascida em 30 de maio de 1983, está
atualmente com 37 anos, sendo casada e sempre estudou em escolas públicas até seu Ensino
Médio, pois na graduação passou a estudar até se formar em instituição particular, concluindo
assim a Licenciatura em Ciências Biológicas nos anos de 2001 a 2005, se especializou na área
de Educação Ambiental entre 2006 a 2007, com o tema da monografia: “A educação Ambiental
no cotidiano Escolar”, a professora atua há 5 anos na rede pública de ensino, na qual leciona
nas modalidades do Ensino Fundamental anos finais e Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Sonia Dietrich é nascida em 22/12/1979, contando com 41 anos, sendo natural de Cuiabá,
casada construiu sua família em Santo Antônio de Leverger, localidade em que reside,
concluindo seu Ensino Médio em escola pública, graduou-se em Licenciatura Plena
em Ciências Biológicas nos anos de 2000 a 2004 e entre 2019 a 2020 concluiu sua segunda
Licenciatura, sendo essa em Matemática, tendo realizado sua especialização entre 2003 a 2005,
com enfoque em Educação Ambiental nas Escolas Públicas de Mato Grosso.
É professora interina na rede Estadual em Santo Antônio de Leverger e Municipal em Cuiabá,
leciona há 16 anos, tendo lecionado nas modalidades Ensino Fundamental e Médio regular,
Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação para o Campo. Durante esta trajetória, Sonia
Dietrich chegou a lecionar as disciplinas de Ciências, Biologia, Matemática, Química, Física
em três modalidades e EJA, Fundamental e Médio nas áreas urbanas e rurais de Santo Antônio
de Leverger, em que se encontra lecionando por meio de contrato.
3.5
ANÁLISE TEXTUAL DISCURSIVA COMO PROCEDIMENTO ANALÍTICO
PARA A INTERAÇÃO DAS NARRATIVAS
Compreender o desenvolvimento do percurso e o desvelar da utilização analítica da
Análise Textual Discursiva (ATD) é para alguns como um enigma, mas o importante é entender
quais os passos a serem dados para a construção de uma pesquisa na perpectiva da ATD.
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Ao adentrar na pesquisa narrativa qualitativa se insere a ATD como forma de analisar o
que foi aplicado, descrito e coletado durante o questionário e a entrevista semiestruturada, e
para dar sustentação, neste percurso, se identifica em Moraes e Galiazzi (2016).
O intuito da análise não é de aplicar uma fórmula pronta e acabada, mas sim como um
espaço para o entendimento de fenômenos educacionais sob investigação, para além, no emergir
de novos conhecimentos à luz do que se estuda.
No primeiro estágio, segundo Moraes e Galiazzi (2016), vem a explosão de luz, na qual
se tem um verdadeiro turbilhão de ideias, porém é necessário que o pesquisador respire e busque
o foco do que busca ser compreendido pelo ato de se pesquisar.
Neste momento, os quatros estágios subsequentes são os desmontes dos textos, também
chamado de processo de unitarização, sendo esse o momento no qual o pesquisador realiza,
busca e examina, minuciosamente, os fragmentos do corpus.
No segundo estágio vem o estabelecimento de relações, ou seja, o processo de
categorização, que aqui se adotará como eixos temáticos em forma de seções, no qual ocorre a
categorização dos elementos já construídos durante a relação pesquisador, pesquisa e
pesquisado.
O próximo passo se constitui na captação de novo emergente, aspecto por meio do qual
o pesquisador passa a destilar, em suas escritas, a impregnação daquilo que vem sendo lido,
relido e compreendido nas análises das leituras e pesquisas dos pares, que já publicaram em
dissertações e teses dos temas emergentes sobre o assunto.
Desse modo se pode atingir o próximo estágio deste grande quebra-cabeça enigmático,
que é a construção da pesquisa e o metatexto, saindo da escala do micro para o macro, chamado
de processo auto-organizado, segundo Moraes e Galiazzi (2016, p. 34): “mesmo que já se tenha
adquirido elementos da pesquisa relacionados e planejados, as fragmentações do micro ao
macro da pesquisa passam a emergir para compreensão, mas as consequências finais, criativas
e originais são imprevisíveis”.
O rumo a ser alcançado é o afinco para que as produções desses resultados possam se
tornar transcendentes para que seja materializado em uma escrita atingível ao leitor, desvelando
aquilo que vem sendo trazido como forma de pesquisa.
Como o movimento das marés de ir e vir, vai sendo almejada a escrita e abrindo as
caixinhas das categorias e para dar maior credibilidade vem o aporte do questionário, da
entrevista semiestruturada como aliança de uma relação em que se busca.
Mediante os relatos das professoras de como se configuram e se expressam saberes
científicos e pedagógicos de conteúdo de Biologia subjacentes à docência de professores no
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Ensino Médio, ao relatarem o ensino que realizam na modalidade Educação de Jovens e Adultos
(EJA).
Destarte, ao corpus se consegue aprofundar nesta dinâmica de construção fragmentada,
possibilitando interpretações pertinentes daquilo que vem sendo levantado, historicizado e
analisado no percurso da pesquisa.
O momento da categorização/estabelecimento é composto pela etapa de reorganizar as
fragmentações das escrituras anteriores, compondo relações e proximidades de similaridade
dando corpo e compreensão para a pesquisa, após este momento se estabelece o método
indutivo se apropriando e impregnando-se do corpus da pesquisa, induzindo o pesquisador aos
chamados insights (MORAES e GALIAZZI, 2016).
Neste envolvimento pela opção pela indução, o pesquisador busca o alcance interior da
subjetividade e essa procura faz renascer a abertura para o novo com o foco na qualidade
emergente durante a pesquisa (MORAES e GALIAZZI, 2016).
Superadas as etapas anteriores se concebe um novo momento na evolução da pesquisa
com a ATD, na captação do novo emergente o contato com outras escritas através das leituras,
que vão dando condições para o pesquisador agregar ou refutar aquilo que servirá como escopo
e dará condições epistemológicas para elaboração da tese, para o metatexto como um todo, pois
é marcada como a fase da descrição e interpretação, desse modo, para enxergar as coisas e
perceber fenômenos é necessário embasar em referenciais teóricos (MORAES e GALIAZZI,
2016).
Nesta perquisição da construção de validade, o caminho é se manter sempre atrelado à
prisão da linguagem social, ou seja, manifestar-se a partir da percepção dos teóricos com
coerência, construindo e alicerçando novos sentidos e compreensão para serem validados e
confiáveis, sendo submetidos às críticas dos autores de textos originais do corpus, e em seus
resultados contemplá-los (MORAES e GALIAZZI, 2016).
O desafio é trazer conhecimento novo a respeito do que vem sendo produzido,
investigado e publicado, porém obedecendo o rigor e a qualidade garantindo, assim, um olhar
do autor mais amplo e, ao mesmo tempo, mitigado em sua pesquisa.
Para compor significado na pesquisa, em um movimento de compreensão e reflexão se
trará, nas seções 4, Um breve relato da Educação no Brasil, 5 Ensino de Biologia no Brasil, 6
Ensino de Biologia, em Mato Grosso, 7 e 8 em que na seção 7 se discorre sobre Os saberes
docentes dialogando com autores influenciadores das maiores pesquisas sobre o referido tema.
Já na seção 8, Compondo Sínteses, são expostos os relatos e os saberes científicos e
pedagógicos de conteúdos de Biologia expressos por professores, desde sua história de vida,
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formação e atuação profissional como professores que atuam na Educação de Jovens e Adultos
no Ensino Médio.
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4

UM BREVE RELATO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL

Julgamento é sempre defeituoso,
porque o que a gente julga é o passado.
(Guimarães Rosa)

A presente seção se trata de uma construção de diálogo com o passado histórico,
discorrendo momentos da realidade educacional brasileira, compreender esse processo ao longo
de décadas ajudará a perceber quais foram os legados ou não deixados na educação brasileira.
De um modelo educacional importado e determinado em um movimento de cima para
baixo vai sendo implantado, ao logo da historicidade, a Educação brasileira, segundo Holanda
(1984, p. 118): “de todas as formas de evasão da realidade, a crença mágica no poder das ideias
pareceu-nos a mais significante em nossa difícil adolescência política e social”.
Continuando o pensamento de Holanda (1984, p. 118): “trouxemos de terras estranhas
um sistema complexo e acabado de preceitos, sem saber até que ponto se ajustam as condições
da vida brasileira e sem cogitar as mudanças que tais condições lhe imporiam”, lembrando que
ao se discutirem modelos educacionais é necessário recorrer as especificidades territoriais, pois
quando se pensa em Brasil se deve compreender as suas riquezas da multiculturalidade
educacional.
A Educação, por muito tempo, foi uma fonte de privilégios que não era algo debatido
como essencial e de caráter universal, em que todos pudessem ter o acesso e permanecia para
concluir seus estudos, criando assim uma casta, trazendo a desigualdade estrutural e social.
Portanto, Teixeira (1962) explicita que se criavam as leis como um fator mágico, em
que se iria solucionar as marcas frisadas ao longo de gerações pela falta de políticas públicas
educacionais e que seria como se a lei pudesse simplesmente mudar a face das coisas: “mudase a lei para não mudar a realidade, atende o clamor da sociedade para uma sociedade mais
justa, mas que na prática persiste a injustiça” (TEIXEIRA, 1962, p. 59).
A tal descoberta desta terra, país Brasil, sempre foi marcada por feridas da exploração,
exploração jesuíta e de bandeirantes, fé e império, religião e ouro, nascemos assim, divididos
entre propósitos reais e propósitos proclamados.
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4.1

PERÍODO COLONIAL 1500 A 1822
Como relatado anteriormente, a religião, a fé e a exploração caminharam juntamente

com as caravelas, adentrando em terras brasileiras, a expansão do catolicismo foi a jogada para
que Dom João III nomeasse como Governador do Brasil Tomé de Sousa, determinando que as
pessoas que ali estivessem se convertessem a santa fé católica.
O Brasil passa a ser posse de Portugal a partir do desembarque das primeiras caravelas
europeias perdurando por três séculos este domínio marcado por mortes, explorações tanto dos
recursos naturais como humanos.
Em 17 de dezembro de 1548, de acordo com o documento regimental apresentado como
figura 3 é fundada a cidade de Salvador, tornando-a capital, este documento foi entregue para
Tomé de Sousa, na cidade de Almeirim, Portugal, por Dom João III, rei de Portugal, que
também era conhecido como o Piedoso.
O documento dava o título de Governador do Brasil, dando plenos poderes para que
Tomé de Sousa tomasse as decisões que fossem inerentes as Terras brasileiras, como se tratava
de um período imperialista, as decisões acabavam sendo unilaterais.
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Figura 3: Regimento de Dom João III entregue a Thomé de Souza, em 1548
Fonte https://www.historia-brasil.com/colonia/constituicao-1548.htm.

Diante dos estudos históricos, ficam evidenciados os verdadeiros motivos que estavam
a assolar o Brasil, submissão dos povos nativos indígenas e a exploração para o
enriquecimento dos colonizadores.
Portugal não estava entre os países mais desenvolvidos da Europa, nas terras
conquistadas (uma dessas o Brasil) firmava sua cultura, desprezando ou destruindo a local
com a finalidade da conquista do Brasil, que tinha o comércio de matéria-prima, exploração
da terra dos minérios do que mais existe.
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Dessa forma, em 1549, a concepção da educação era rigorosa, objetivando catequizar
os índios e direcionar os colonos para o caminho da salvação, ensinar os valores, as leis e os
costumes dos dominadores.
Em uma carta, padre José de Anchieta tinha certeza de que a conversão do índio
deveria ser feita de qualquer forma e a qualquer preço e em uma de suas cartas ele diz: “parece
nos agora que estão às portas abertas nesta capitania para conversão dos gentios, se Deus
nosso senhor quiser dar maneiras, com que seja posto debaixo de jugo, porque para este
gênero de gente não há melhor pregação do que espada e vara de ferro” (ANCHIETA, 1563,
p.196).
Em 1549, os jesuítas se organizaram em escolas para atender aos interesses dos
colonizadores, destinando aos seus filhos a formação da elite intelectual para a manutenção
da liderança na sociedade colonial, valorizando o poder econômico da Corte em detrimento
de mão de obra dos colonos, ignorando a realidade e os problemas da população colonial.
No Brasil, os núcleos urbanos são pobres, independentemente do campo, no qual se
concentra a maior parte da população. Não há interesse pela educação elementar, por se tratar
de uma sociedade escravista e agrária, daí a grande quantidade de analfabetos. As mulheres,
os negros, os colonos são excluídos do ensino. A tradição religiosa do ensino durou por muito
tempo, até o final do século XIX.
O fato em si não é condenar os religiosos como eles fizeram com os povos nativos,
mas a clarividência à luz dos fatos ocorridos ofertando também a outra face da moeda.
Por volta de 1759, após a expulsão dos jesuítas com objetivo de superar e dar
melhorias ao ensino com qualidade e quantidade de classes e professores, o que se viu na
realidade foi totalmente o inverso, segundo as afirmações de Chagas (1980, p. 9): “pior é que
para substituir a monolítica organização da companhia de Jesus, algo tão fluido se concebeu
que em última análise, nenhum sistema passou a existir”.
A pequena burguesia urbana busca ascensão social por não possuir reconhecimento
sociopolítico e por não possuir suas origens na nobreza.
Prosseguem os estudos em Universidades europeias, encontrando um ambiente
revolucionário dominado pelo movimento liberal, tendo como princípios os ideais de
liberdade e igualdade, iniciando o processo de ruptura da situação anterior.
Contato com outros estilos de vida inspiram ações culturais, trazendo para o Brasil
ideais políticos e sociais, estimulando movimentos renovadores.
Em meio a uma crise entre Portugal e os jesuítas, em virtude dos movimentos, os
jesuítas são expulsos do Reino e do Brasil. Porém, os poucos professores existentes, ainda
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formados pelos jesuítas, em que o ensino se tornou um fracasso pela permanência da
mentalidade autoritária, elitista, em seus métodos de ensino.

4.2

PERÍODO MONÁRQUICO

Pelos relatos históricos, mesmo com a Independência, não ocorreram modificações que
viessem a atender as necessidades educacionais da sociedade, ao contrário, houve um
expressivo aumento de leis, porém distante das realidades, com pouca eficácia ou até mesmo
em algumas leis nenhuma eficácia.
A Constituição de 1824 estabelece, em seu art. 179, inciso XXXII, a gratuidade a todos
os cidadãos as instruções das escolas primárias, entretanto, não existia estruturas desses polos
primários dificultando o acesso dos mesmos a essas instituições escolares.
Com as leis criadas não era e não é até os tempos atuais garantia de cumprimento, e
recurso para que essas garantam sua execução. Alguns movimentos em organização de luta de
classe começam a surgir, furando assim essa bolha criada que dificulta acesso e permanência
na escola.
Uma mudança imprescindível foi a não exclusão curricular das demais áreas do
conhecimento humano, o currículo proposto foi o de enciclopédicos, compreendendo a
necessidade de ampliar o conhecimento já descrito.
As ideias liberais, que reivindicam a liberdade e a igualdade entre os indivíduos, são
marcadas pelo desenvolvimento da organização escolar diante da altura das necessidades do
país, tudo fragmentado e articulado, surgindo assim um novo movimento dos pioneiros da
educação nova, em 1932.
Este manifesto representa a tomada de consciência da defasagem entre a educação
tradicional e as exigências no projeto econômico do momento, buscando no Ensino Básico a
base comum da educação e a formação de mão de obra no Ensino Superior.
O local de formação das elites dirigentes, ensino comum para ambos os sexos, gratuita
e obrigatória em todos os níveis, como regra obrigatoriedade de permanência, estabelecendose gradativamente até os 18 anos.
Já na concepção de Carvalho (1978, p. 139), o objetivo desta reforma educacional foi
“criar a escola útil aos fins do Estado (...) que servisse aos imperativos da Coroa”, demonstrando
o verdadeiro intuito ao estabelecer as novas regras educacionais.
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Inúmeras reformas ocorreram no Ensino Secundário desde a criação do Colégio de
Pedro II, no ano de 1837, mas as lacunas continuavam a existir, excepcionalmente, no ingresso
e permanência, excluindo mais uma vez uma parcela significativa de estudantes.
Outra barreira encontrada na maioria de estudantes do secundário, que era uma parcela
reduzida em comparação com estudantes em idade própria para frequentar o curso, preferiam
aulas avulsas dificultando assim a organização curricular aos estudos, porém atendia as
exigências para realizar os exames de ingresso aos Cursos Superiores.
Ao término do Período Monárquico se chega à conclusão de que ainda a educação
ofertada era indigna e atendendo uma parcela minoritária deixando de atender o art. 179 da
Constituição de 1937.

4.3

PERÍODO REPUBLICANO

Séculos se passaram, mas os problemas e dificuldades parecem estar ligados como se
fosse algo de DNA na história educacional e social, e se irá trazer alguns aspectos que atingem
a educação, o analfabetismo, a repetência, a evasão escolar, a falta de unidades escolares, a
estrutura pedagógica e os professores.
Foca-se a partir daqui na Constituição de 1934 e da Lei educacional de 1971 para se
estabelecer esta relação serão vistas algumas normas estabelecidas do art. 150, da Constituição
de 1934, nos dispositivos § a, b, c; a) que dispõem da gratuidade e ensino primário integral em
contrapartida de assiduidade obrigatória, inclusive, aos adultos; b) gratuidade ao estudo
subsequente ao primário, a fim de tornar mais acessível; c) liberdade do ensino em todos os
graus e ramos.
Mais uma vez, a história repete o seu passado por meio das leis criadas, porém não sendo
cumpridas pelo que tange a responsabilidade do Estado, gerando expectativas e, ao mesmo
tempo, frustações na sociedade, principalmente, a educação.
No período da Ditadura de Getúlio Vargas, a idolatria pela pessoa do governante e, na
Ditadura Militar, entre os anos de 1964 e 1985, rompe-se a política de idolatria ao governante
e se passa a idolatrar o Estado, a pátria, em que as disciplinas de Educação Moral e Cívica
(EMC), Organização Social e Políticas do Brasil (OSPB) são incorporadas à grade curricular
das escolas como mecanismo de reforço a esta nova ideia.
Entre as décadas de 1920 e 1950, um período bastante agitado na história do Brasil, cuja
dinâmica social demonstrava um embate entre os defensores da política de privilégios para
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proteger as lavouras cafeeiras e a exploração de café, ou outro lado, os interesses das indústrias
mais concentradas nas cidades.
Este conflito se reduz, parcialmente, diminuindo o domínio dos fazendeiros interessados
apenas na exportação de café, que adotou para o país um projeto de desenvolvimento industrial
rompendo, definitivamente, com a política do café com leite. Com isso, Getúlio Vargas se torna
líder da nova classe que chegava ao poder, a burguesia, que apoiou a política econômica da
indústria nacional.
Vários intelectuais e artistas com diferentes ideologias foram convidados por Vargas
para elaborar um novo projeto educacional para o Brasil, entre eles, Fernando de Azevedo,
Anísio Teixeira, Lourenço Filho, que publicaram o manifesto dos pioneiros da educação nova,
que defendia uma Educação Primária como dever do Estado, sendo essa gratuita, laica e a ser
implantada em todo o país.
Segundo o autor:
O manifesto expõe crítica ao sistema atual de ensino, por ser uma escola para os filhos
ricos de doutores e outra para os pobres, os coitadinhos. O manifesto foi assinado por
25 educadores, sendo eles: Afrânio Peixoto, A. de Sampaio Dória, Anísio Teixeira,
Lourenço Filho, Roquete Pinto, Frota Pessoa, Júlio de Mesquita Filho, Raul Briquet,
Mario Casasanta, Delgado de Carvalho, A. Ferreira de Almeida Júnior, J. P
Fontenelle, Roldão Lopes de Barros, Noemi M. da Silveira, Hermes Lima, Atílio
Vivácqua, Francisco Venâncio Filho, Paulo Maranhão, Cecília Meireles, Edgar
Sussekind de Mendonça, Amanda Alvará Alberto, Garcia de Resende, Nobre da
Cunha, Pascoal ao Leme e Raul Gomes (AZEVEDO, 1971, p. 19).

O objetivo desses escritores, autores e educadores era a reconstrução da nação através
do sistema educacional, todos os esforços, sem unidade de plano e de espírito de continuidade
não lograram ainda criar um sistema de organização escolar a altura das necessidades do país,
tudo fragmentado e articulado, como manifesto dos pioneiros da educação nova em 1932.
Neste período, Fernando de Azevedo denuncia a gravidade dos problemas que afetavam
o ensino nacional:
1.

Manutenção da centralização do ensino, os Estados mais pobres não recebiam verbas

federais para completar seus recursos para a educação.
2.

O Governo Federal se encarregou do Ensino Secundário e Superior, mantendo mais

verba para estes níveis de ensino, mantendo o domínio de interesse da elite.
3.

Não ocorreu o projeto amplo de sistemático para educação nacional, ficando a critério

de cada Estado.
4.

Não criou os órgãos administrativos superiores, como Ministério da Educação e Cultura

e Secretarias de Educação e Cultura para tratar, exclusivamente, dos serviços da educação, nas
esferas estaduais e federal.
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5.

Não existe um sistema escolar para integrar os diferentes níveis de ensino.

6.

As escolas primárias eram poucas e as escolas técnicas profissionais tinham caráter

assistencial.
Agora se cita como exemplo a Lei nº 5692, de 11 de agosto de 1971, segundo relatam
seus autores e seria a lei que daria soluções para o que afligia há séculos a educação brasileira
e que foi chamada de “revolução pela Educação”. Seu art. 1 foi modificado pela Lei nº 7044/82,
dando a seguinte redação: “o ensino de 1 º e 2º graus tem como objetivo geral proporcionar ao
educando a formação ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de
autorrealização, preparação para o trabalho e exercício consciente da cidadania”.
Então, houve início de buscas para tais escolas, que atendessem a Lei nº 7044/82, e as
leis são criadas e não são dadas condições para que as leis realmente possam sair do papel e
serem aplicadas como melhorias para o bem comum.
Na realidade, não é que a lei não seja importante, ao contrário, ajuda a guiar a sociedade,
mas a partir do momento que não se aplica da forma como está escrita entre o proclamado e os
valores reais, essa perde validade e credibilidade junto à sociedade que sempre almeja
melhorias.

4.4

A SAGA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL

Tá vendo aquele edifício, moço?
Ajudei a levantar
Foi um tempo de aflição
Era quatro condução
Duas pra ir, duas pra voltar
Hoje depois dele pronto
Olho pra cima e fico tonto
Mas me vem um cidadão
E me diz, desconfiado
Tu 'tá aí admirado
Ou 'tá querendo roubar?
Fonte: LyricFind
Compositores: Lucio Barbosa Dos Santos
Cidadão
Intérprete: Zé Ramalho
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Com esta letra forte e marcante se dará início a árdua caminhada das políticas públicas
educacionais, que dão direito ao acesso e permanência dos estudantes da modalidade de Ensino
EJA.
No período imperial, no Brasil, com a Constituição de 1824, tem início experiências das
escolas noturnas voltadas para adultos, lembrando que ainda de fortes influências no modelo
educacional da Europa, nesta Constituição consta a garantia primária e com gratuidade aos
cidadãos do Brasil.
Porém é necessário que se traga, nesta pesquisa, que no processo histórico está a
gratuidade ao acesso e, na realidade, sempre ocorreram diversas barreiras, que impunham o
fracasso do acesso e permanência, sendo uma dessas que nem todos detinham o título de
cidadão elitizando a educação, ou seja, somente as famílias da elite eram consideradas como
cidadãos brasileiros.
Outro fato que dificultou foi que caberia para as províncias aportar recursos necessários
para que a educação primária ocorresse, mas as províncias eram abastadas de recursos para
consolidar o que estava promulgado na Constituição do Brasil, deixando de garantir e cumprir
a legislação em vigência.
Em 1930, com o manifesto dos pioneiros da educação nova, o qual se relata e descreve
anteriormente, a busca justamente por promover a garantia desta disparidade educacional, que
ocorria com o acesso e permanência dos estudantes.
Com este marco educacional da Revolução de 1930, a iniciativa de fortalecer o ensino
de adultos passa a ser descrita como dever do Estado, dentro do Plano Nacional de Educação
(PNE), passo importante para que as classes de luta comecem a exigir que realmente seja
aplicado o que estava elaborado no PNE.
A Política Nacional de Educação de Jovens e Adultos passa a ser discutida com enfoque
maior, sendo consolidada, segundo Ribeiro (1997, p. 19): “a delimitar seu lugar na história da
educação no Brasil a partir dessa década de 30, quando finalmente começa a se consolidar um
sistema público de educação elementar no país”.
Com a criação e regulamentação, na década de 1940, com a redemocratização da
educação é criado o Fundo Nacional do Ensino Primário (FNEP) e, também, pelo Instituto
Nacional de Estudo e Pesquisa (INEP), que tutelou o Estado com iniciativas de Políticas
Educacionais e Pedagógicas, buscando melhorar a educação, assim tem início aos supletivos
com aporte de materiais pedagógicos para subsidiar o professor e alunos.
O Governo começa a enfatizar com campanhas realizando o chamamento entre 1947 e
final dos anos de 1950, o foco era a dilatação do Ensino Primário de quatro anos para população
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da classe popular “mais carente que não tiveram acesso na idade certa” Campanha Nacional de
Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA), Campanha Nacional de Educação Rural (CNER)
e anos depois se inicia a Mobilização Nacional de Erradicação do Analfabetismo (MNEA),
concomitantemente a esta última se idealizou o Sistema Rádio Educativo Nacional (SIRENA).
Todo este novo olhar é construído, também, com base na Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), criando fortes movimentos
internacionais, visando como único propósito o ingresso, a permanência e a qualidade no
ensino, dando oportunidade de forma laica e gratuita a todos e em todas as fases escolares.

4.5
CAMPANHA NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES E ADULTOS
(CEAA)
O grande desafio era a criação de um material didático e pedagógico para ser distribuído
em grande quantidade pelo Brasil, mas não era só a questão da produção e logística, mas o Setor
de Orientação Pedagógica do Serviço de Educação de Adultos do Ministério da Educação e
Saúde (MES), precisava dar as garantias mínimas dos trabalhos aos professores e estudantes,
entre essas um currículo especial, cartilhas, jornais, folhetos e textos de leitura.
O primeiro guia de leitura que foi confeccionado para ser distribuído tinha em sua capa
o título Primeiro livro de leitura – Ler, segundo os levantamentos foram distribuídos em dez
edições mais de 4.450 mil, este modelo importado teve como base o sistema Laubach, um
missionário protestante norte-americano, que desenvolveu uma metodologia a ser aplicada em
escolas de Adolescentes e Adultos a priori o método era para as Filipinas em 1915.
Era uma cartilha com método fonético elaborado para o público infantil.

Figura 4: Primeiro livro de Leitura - Ler
Fonte: Google imagem
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Em 1960, o Serviço de Educação de Adultos do MES publica o 2º Livro de leitura Saber, neste livro, com 27 lições que apresentam conteúdos voltados para a aprendizagem
elementar no campo da saúde, da higiene, de alimentação, de técnicas de trabalho cooperativo
e da educação moral e cívica, o material foi desenvolvido pela Cruzada ABC – Ação Básica
Cristão, porém para ser utilizado passou por readequações pela então Alfabetização através da
Literatura – ALFALIT.
A Campanha Nacional de Educação de Adolescentes e Adultos (CNAA) aumenta as
produções de conteúdo, tudo isso após conseguir um espaço na antiga Biblioteca do Centro
Brasileiro de Pesquisas Educacionais, chamado de Espaço Cultural Anísio Teixeira, com
melhora nas estruturas foram produzidos os seguintes livros educacionais:


Ler e Saber



Caderno de Aritmética



Alfabeto de Saúde



Educação Sanitária



Trabalhos Agrícolas
Ainda constam outros livros com os seguintes temas: Malária, Tuberculose, Maria

Pernilonga, Tirar leite com Ciência, Uma das melhores frutas do mundo, Lindaura vai fazer
manteiga, O grão de ouro, Guerra à saúva, Terra cansada.
Já para auxiliar os professores foram desenvolvidos livros guias, tais como:

4.6



Guia de Leitura



Guia de Linguagem



Guia de Matemática



Guia de Alimentação
CAMPANHA NACIONAL DE EDUCAÇÃO RURAL (CNER)

Em busca de erradicar o analfabetismo, mas também com olhar eleitoral começa uma
corrida para atender o homem do campo para alcançar este objetivo é criado o Serviço
Nacional de Educação de adultos com planejamentos anuais de supletivos.
Era importante fazer com que a opinião pública estivesse em alta a favor das políticas
educacionais para adultos, pois assim fortaleceria o Governo Federal legitimando as ações, a
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maior preocupação era quantitativa, assim, proporcionava um aumento na base eleitoral, já
que analfabetos não tinham direito ao voto.
Quadro 1 - Matrícula efetiva no Ensino Supletivo

ANO

NÚMERO
DE
ALUNOS
ANTES DA CAMPANHA
1943
94.291
1944
95.119
1945
101.165
1946
120.165
DURANTE A
CAMPANHA
1947
473.477
1948
604.521
1949
665.000
1950
720.000
Fonte: (Apud BEISIEGEL, C. de R. Estado e educação popular. São Paulo, Pioneira, 1974, p. 122).

Essa questão da diminuição da taxa de analfabetismos era uma corrida para dar
destaque em nível de UNESCO, a proferir que estavam cumprindo com acordos
internacionais, com isso foram criadas as chamadas classes emergenciais nos Municípios com
ampla distribuição dos materiais didáticos, como já explanado, o objetivo era diminuir,
quantitativamente, o analfabetismo que era extremamente alto.
Foram criadas duas frentes de trabalho, entre 1947-1950, em que houve um grande
avanço, conquistando assim melhores feitos, aos comandos de Manuel Bergström Lourenço
Filho, um grande colaborador de Getúlio Vargas junto ao Estado Novo, marcado por críticas a
Lourenço Filho, que era um apoiador do movimento eugenista e tinha a crença na superioridade
da raça perante a cor da pele, em que brancos têm maior capacidade intelectual que pretas,
pregando a separação de crianças criando salas de aulas separadas.
Em sua segunda etapa, de 1950-1954, ainda alavancado pela Campanha Nacional de
Educação Rural (CNER) começa o declínio e a rotina administrativa passa a corroer,
ocorrendo o afastamento do objetivo, acabando com o objetivo característico do Movimento
de Mobilização Nacional.
Na trajetória da educação no Brasil, definitivamente, esse foi um movimento
grandioso e importante para aquele período, porém também foi taxado como a “fábrica de
eleitores”, perdendo assim recursos e entrando em decadência em 1954.
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Como modelo definido em promover e cooperar com as instituições rurais instaladas,
como forma de parceria para a Campanha Nacional de Educação Rural (CNER) se traz a
chamada Educação de base ou fundamental, aperfeiçoando a elevação, agregando valor
econômico para as produções e os trabalhos agrícolas, mas complementando questões
sanitárias, assistenciais, cívicas e morais a esta clientela.

4.7
MOBILIZAÇÃO NACIONAL DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO
(MNEA)

Por volta de 1957, com o declínio da alfabetização em massa se inicia uma elaboração
planejada com propósito de reconstruir a forma de oferta do Ensino Fundamental, para crianças,
adolescentes, jovens e adultos. Com o tema secar a fonte do analfabetismo, buscando
aumentar o ingresso da escola primária de quatro anos com a extensão de mais dois anos, já
no que tange à alfabetização de jovens e adultos apostaram nas classes de emergência e
escolas radiofônicas.

4.8

SIRENA
Na tentativa de aumentar o alcance nos mais longínquos rincões deste Brasil, nos finais

dos anos 1950, o Sistema Rádio Educativo Nacional (SIRENA) realizava suas gravações por
locutores vinculados à Rádio Nacional, esses conteúdos eram armazenados em discos e
distribuídos para as rádios, em sua grande maioria, da Igreja Católica, que se encarregaram de
implantar o novo sistema.
Vários problemas foram encontrados neste modelo, sendo um desses o fato do uso da
linguagem erudita se distanciando da realidade do público, que deveria ser atendido, outro
insucesso do sistema desenvolvido foi a falta de organização, prejudicando ainda mais a
imagem do modelo tornado cada vez mais ineficiente, mesmo com a publicação da radiocartilha
em cores, a qual foi elencada como o pior material didático do período.
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Figura 5: Radiocartilha
Fonte: Histórico do rádio educativa no Brasil (1922-1970), de autoria de José Silvério Baía Horta,
publicado originalmente em Cadernos da PUC-Rio. Tópicos em Educação/Série Letras e Artes, n. 10,
set. 1972, p. 73-123.

Aqui se finda a década que revelou a política educacional de adulto como educação de
base, rompendo o ciclo de educação que se arrastava com críticas contundentes a respeito das
estruturas escolares e métodos pedagógicos.
Com o advento do segundo Congresso Nacional de Educação de Adultos, em 1958,
ficando em pauta também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que visava discutir
e proporcionar novos conhecimentos para Educação de Adultos, Paulo Freire vinha estudando
e aperfeiçoando seus conhecimentos acerca da Alfabetização de Adultos, na área rural e urbana
de Recife, em 1961, como técnicas e processos de comunicação já organizado se estendeu a
outros Estados, tais como:


Paraíba



Rio Grande do Norte

No entanto, o grande destaque deste método de alfabetização de adultos ocorreu na
Cidade de Angicos, no Estado do Rio Grande do Norte, pois essa experiência culminou com a
presença do então Presidente da República.
O método de Paulo Freire era tido como simples, cuja essência era relacionar o processo
de alfabetização dos adultos com a sua experiência de vida local, entre essas a familiar, a
religiosa, os trabalhos, as políticas e as recreativas.
Para construção do método era necessária uma entrevista com os analfabetos da
localidade, e nesta entrevista se iniciava a correlação com as atividades sociais para serem
utilizadas e aplicadas no processo de alfabetização.
Após a extração da história de vida deste aluno, através da entrevista, era construído o
universo vocabular local, construindo assim as palavras geradoras, aproximadamente
dezessete e entre essas as que mais apareciam durante a entrevista com este aluno.
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Essas palavras eram divididas em sílabas, essas sílabas eram usadas para serem
construídas novas palavras, ressignificando assim o conhecimento a partir das ideias, das
vivências e do convívio, mostrando o novo universo de possibilidade de construir e reconstruir
as palavras através das sílabas e experiências de vida individual e na coletividade.
Em 1963, Paulo Freire12 tem uma nobre missão a cumprir no Brasil, convidado pelo
então Ministro da Educação, Paulo de Tarso, para ser o Coordenador do Programa Nacional de
Alfabetização, porém existia um movimento de Golpe Militar em curso, sendo concretizado em
1964, conhecido como o Golpe de 64, no qual perseguiram inúmeras classes entre artistas,
escritores, políticos e educadores ou qualquer um que se opusesse ao regime.
Após ficar setenta dias em prisão, acusado pelo Regime Militar de subversivo e
ignorante, Paulo Freire consegue se exilar no Chile entre os anos de 1964 a 1969, período no
qual lecionou na Universidade de Santiago, prestou assessoria aos Programas de Alfabetização,
sendo nomeado como especialista da UNESCO e por dez meses ficou na Universidade de
Harvard (EUA).
Após quinze anos exilado, foi concedido, em 1979, passaporte que deu direito ao seu
retorno ao Brasil para uma viagem de um mês, tendo seu retorno definitivo em 1980, momento
em que recebeu o título de cidadão paulistano.
Com a ruptura, em 1970, o comando do Regime Militar institui o Movimento Brasileiro
de Alfabetização (MOBRAL), mais uma vez um programa voltado para erradicação do
analfabetismo no Brasil, com uma meta de dez anos.
No entanto, a divulgação dos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) demonstrou que, cerca de 33,7% de pessoas com 15 anos de idade ou mais estavam
entre os analfabetos, fazendo com que ocorressem alterações em seus objetivos.
Tabela 3 - Taxa de analfabetismo entre pessoas com 15 anos ou mais

População de 15 anos ou mais
Ano

12

Total

Analfabetos

Taxa de
Analfabetismo

Paulo Régis Neves Freire * 1921 Recife
+ 1997 São Paulo 75 anos
Educador conhecido internacionalmente pelo método inovador de Alfabetização de Adultos, sendo difundido em
outros países, autor de várias obras, embora formado em Direito dedicou sua vida a Educação. Com muitos títulos
de doutor honoris causa em âmbito mundial pelo reconhecimento em prol da educação.
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1900

9.728

6.348

65,3

1920

17.564

11.409

65,0

1940

23.648

13.269

56,1

1950

30.188

15.272

50,6

1960

40.233

15.964

39,7

1970

53.633

18.100

33,7

1980

74.600

19.356

25,9

1991

94.891

18.682

19,7

2000

119.533

16.295

13,6

Fonte: IBGE, Censo Demográfico.
Durante o período militar, a educação de adultos adquiriu pela primeira vez na sua
história um estatuto legal, sendo organizada em capítulo exclusivo da Lei nº. 5.692/71,
intitulado ensino supletivo. O artigo 24 desta legislação estabelecia como função do
supletivo suprir a escolarização regular para adolescentes e adultos que não tenham
conseguido ou concluído na idade própria (VIEIRA, 2004, p.40).

E em 1971, os supletivos ganham destaques e o Governo Federal, por meio do
Ministério da Educação, institui os Centros de Ensino Supletivo (CES) voltados aos estudantes,
que teriam o interesse de concluir seus estudos.
A suplência, ou seja, a substituição compensatória do ensino regular pelo supletivo
via cursos e exames com direito a certificação de ensino de 1º grau para maiores de
18 anos, e de ensino de 2º grau para maiores de 21 anos; o suprimento, ou
complementação da escolaridade inacabada por meio de cursos de aperfeiçoamento e
de atualização; a aprendizagem; e a qualificação (MEC/SEF, 2002, p. 16).

Com o regime ditatorial e autoritário, muitos direitos foram suprimidos entre esses,
um dos maiores, o direito de eleger seus representantes através do voto livre e democrático,
um direito importante para estabelecer o elo entre eleitor e eleito, por meio do qual se constrói
a identificação das políticas públicas a serem votadas e executadas.
Após vinte e um anos de escuridão, de repressão e de retrocessos dos direitos, um
fundo de esperança ressurge com a posse do primeiro Presidente civil, Tancredo Neves
assumiria, de forma indireta, sendo o início da redemocratização, internado em estado grave,
assumindo assim o Vice-Presidente da República José Sarney, em 1985, no dia 21 de abril,
com a morte de Tancredo Neves, Sarney é efetivado no cargo até 1990.
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A luta pela Constituição Federal de 1988 só estava começando e os velhos políticos e
práticas continuavam instauradas e enraizadas na política brasileira, muitas lutas foram
travadas em todo Brasil por diversas entidades, principalmente, pelos professores e
estudantes, os quais latejavam na garganta após anos de repressão, de perseguições e de
mortes.
No campo da Educação, a constituinte vivenciou luta para garantir na Constituição a
escola, gratuita e laica, sendo essa luta intensa, pois o grupo privatista tentou de diversas
formas garantir a privatização da Educação.
Com a promulgação da Constituição Federal em 1988, a vitória das classes populares
fica garantida em seu art. 206, cabendo os deveres da União, dos Estados e dos Municípios
com a Educação, na concepção de Freire (1987, p. 61): “É fundamental diminuir a distância
entre o que se diz e o que faz, de tal forma que, em um dado momento, a tua fala seja a tua
prática”, assim é o sentimento que todos esperam dos que detém o poder de guardar e aplicar
a lei, baseando-se na igualdade, na fraternidade e na justiça.
As conquistas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) é sempre momento de alegria
e esperança, pois quando se lida com sonhos e expectativas é de extrema subjetividade a
necessidade de não frustrar e interromper sonhos, sendo intrínseca entre a relação dos
educadores e seus educandos.
A década de 1990 é tida como a década da reorganização dos planos culturais, políticos
e jurídicos relacionados à Educação de Jovens e Adultos com as conquistas em lutas
anteriores, pois o EJA sempre esteve à margem dos direitos.
A mudança de ensino supletivo para educação de jovens e adultos não é uma mera
atualização vocabular. Houve um alargamento do conceito ao mudar a expressão de
ensino para educação. Enquanto o termo "ensino" se restringe à mera instrução, o
termo "educação" é muito mais amplo compreendendo os diversos processos de
formação (SOARES, 2002, p. 12).

As mudanças estão aportadas também na declaração de Hamburgo (UNESCO, 1997, p.
2), estabelecendo:
[...] apresenta novos desafios às práticas existentes, devido à exigência de um maior
relacionamento entre os sistemas formais e os não-formais e de inovação, além de
criatividade e flexibilidade. Tais desafios devem ser encarados mediante novos
enfoques, dentro do contexto da educação continuada durante a vida. Promover a
educação de adultos, usar a mídia e a publicidade local e oferecer orientação imparcial
é responsabilidade de governos e de toda a sociedade civil. O objetivo principal deve
ser a criação de uma sociedade instruída e comprometida com a justiça social e o bemestar geral.
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A justiça social com a educação de jovens e adultos é estabelecida também através da
LDB nº 9394/96 que, em seu art. 38, discrimina exames supletivos a todos reduzindo a idade
de 18 anos para 15 para o Ensino Fundamental e de 21 anos para 18 anos ao Ensino Médio.
A V Conferência Internacional para a Educação de Adultos (CONFINTEA) de 1997
reverbera com a seguinte redação:
A educação de adultos torna-se mais que um direito: é a chave para o século XXI; é
tanta consequência do exercício da cidadania como uma plena participação na
sociedade. Além do mais, é um poderoso argumento em favor do desenvolvimento
ecológico sustentável, da democracia, da justiça, da igualdade entre os sexos, do
desenvolvimento socioeconômico e científico, além de um requisito fundamental para
a construção de um mundo onde a violência cede lugar ao diálogo e à cultura de paz
baseada na justiça (UNESCO, 1997, p.1).

Assim, buscando reparar os abismos criados na marginalização da educação de jovens
e adultos, que se arrastam há séculos, essa reparação cabe ao Estado suprimir esta desigualdade,
reparando e inserindo como prioridade e direito fundamental aos que não puderam ter acesso e
permanência na escola na idade certa e no tempo certo.
Este direito negado durante muito tempo é retratado e descrito no parecer CNE/CEB nº
11 (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2000), estabelecendo como uma modalidade
própria com suas especificidades, compreendendo este universo da EJA como essencial.
Mesmo com as garantias estabelecidas em leis, ainda impera a falta de compromisso e
disparidade, ou seja, a manutenção da modalidade começa a partir do fundo, em que o recurso
é destinado para as demais modalidades, vinculando a EJA junto ao FUNDEB, sem um fundo
próprio, prejudicando assim o investimento.
Quando se mencionam os recursos aportados para custear a modalidade EJA se pode
constatar um avanço, mesmo que abaixo do que se almeja e se espera em se tratando de
investimento em Educação, que para muitos políticos e executivos é tratado como gastos.
Seguem aqui quais são esses programas e para que servem:


- FUNDEB – Lei nº 11.494/2007 - regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação – FUNDEB.



- PNAE – Lei nº 11.947/2009 – o Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), implantado, em 1955, garante, por meio da transferência de recursos
financeiros, a alimentação escolar dos alunos de toda a Educação Básica
(Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e
Adultos) matriculados em escolas públicas e filantrópicas.
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- PNATE – Lei Federal nº 10.880/2004 - baseado na transferência automática de
recursos financeiros, sem necessidade de convênio ou outro instrumento
congênere, para custear despesas com reforma, seguros, licenciamento, impostos
e taxas, pneus, câmaras, e serviços de mecânica em freio, suspensão, câmbio,
motor, elétrica e funilaria, recuperação de assentos, combustível e lubrificantes
do veículo ou, no que couber, da embarcação utilizada para o transporte de
alunos do Ensino Fundamental público residentes em área rural.

Algumas Resoluções foram aprovadas na assertiva de reestabelecer condições para
melhorar a modalidade EJA, sendo uma dessas o Parecer CNE/CEB 11/2000 e Resolução
CNE/CEB 1/2000), que doutrina nos seguintes termos:
Devem ser observadas na oferta e estrutura dos componentes curriculares dessa
modalidade de ensino, estabelece que: - Como modalidade destas etapas da Educação
Básica, a identidade própria da Educação de Jovens e Adultos considerará as
situações, os perfis dos estudantes, as faixas etárias e se pautará pelos princípios de
equidade, diferença e proporcionalidade na apropriação e contextualização das
diretrizes curriculares nacionais e na proposição de um modelo pedagógico próprio.

Quanto às funções estabelecidas junto à modalidade EJA.


Reparadora - significa não só a entrada no circuito dos direitos civis pela restauração
de um direito negado: o direito a uma escola de qualidade, mas também o
reconhecimento daquela igualdade ontológica de todo e qualquer ser humano.



Equalizadora - vai dar cobertura aos trabalhadores e a tantos outros segmentos sociais
como donas de casa, de migrantes, de aposentados e de encarcerados. A reentrada no
sistema educacional dos que tiveram uma interrupção forçada, seja pela repetência ou
pela evasão, seja pelas desiguais oportunidades de permanência ou outras condições
adversas, devendo ser saudada como reparação corretiva, ainda que tardia, de estruturas
arcaicas, possibilitando aos indivíduos novas inserções no mundo do trabalho, na vida
social, nos espaços da estética e na abertura dos canais de participação.



Qualificadora - mais do que uma função permanente da EJA, que pode se chamar de
qualificadora. Mais do que uma função, esse é o próprio sentido da EJA. Essa tem como
base o caráter incompleto do ser humano, cujo potencial de desenvolvimento e de
adequação pode se atualizar em quadros escolares ou não escolares.
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Figura 6: Taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais (2019)
Fonte: IBGE (2019).

Pode-se dizer que as políticas públicas educacionais, que vêm sendo adotadas ao longo
de décadas vêm surtindo resultados, porém com muita timidez nos dados apresentados.
As taxas entre pessoas com 25 anos ou mais completando seu Ensino Médio cresceu,
segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, que em 2016 passa de
45,0% para 47,4%, em 2018 para 48,8% e 2019 para 51,2% ou 69,5 milhões de brasileiros.
A região do Nordeste do Brasil é a que mais sofre com essa desigualdade educacional,
em que de cada cinco adultos três não conseguiram concluir o Ensino Médio, e quando se faz
busca por brancos, pretos e pardos a disparidade é ainda maior.
Os que declararam serem de cor branca 57,0% dos entrevistados terminaram a etapa do
Ensino Médio, já entre pessoas que se declararam pretos e partos, somente 41,8% dos
pesquisados não tinha concluído a etapa do Ensino Médio, ou seja, 15,2% um índice elevado
entre os brasileiros pretos e pardos.
Se já não bastasse a questão do acesso, o desafio maior está por vir, ou seja, a
permanência dos jovens na escola, os dados demonstram que após a etapa do Ensino
Fundamental há um aumento na evasão escolar de alunos com 15 anos, que dobra essa taxa.
Aos 14 anos, o abandono escolar é de 8,1%, porém quando adquire os 15 anos, a
entrevista do IBGE demonstra quase o dobro, chegando a 14,1%, mas a pesquisa a partir dos
16 anos indica que 18% deixaram de frequentar as escolas brasileiras para enfrentar o mercado
de trabalho e ajudar nas despesas da casa.
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Dos que deixaram a escola para trabalhar em total de 39,1%, foram por falta de interesse
29,2%, o IBGE ao entrevistar as mulheres identificou que entre a gravidez é o motivo da
desistência com 23,8%, seguido de afazeres domésticos com 11,5%.
Como se pode observar, na figura 7, o Nordeste apresenta uma taxa de analfabetismo
entre pessoas de 15 anos ou mais que supera qualquer outra região do Brasil, conforme os dados
de 2019, isso corresponde a cerca de 56,2% de analfabetos nesta região, ou seja, perto de 6,2
milhões de jovens brasileiros sentindo na pele o analfabetismo, uma tristeza para todos os
brasileiros.
Já em lado oposto ao Nordeste, a região do Sudeste e do Sul, cada uma com 21,7%, ou
seja, um total de 2,4 milhões de pessoas analfabetas viviam nessas regiões do Brasil. Em relação
a 2018, houve uma redução de 0,2 p.p. na taxa de analfabetismo, correspondendo a
aproximadamente 200 mil analfabetos a menos em 2019.
A região do Norte do Brasil também tem índices mais altos do que a média registrada
no âmbito do Brasil, que é de 6,6%, em que o Norte representa 7,6% de analfabetismo.
A região Centro-Oeste tem índices que apontam que o analfabetismo diminuiu com
relação à média Nacional, chegando a 4,9%, porém não é um aspecto que possa ser entendido
como satisfatório, pois o sonho é ver em 0% o nível de analfabetismo, embora se possa perceber
esse como um dado utópico.
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5

ENSINO DE BIOLOGIA NO BRASIL

Uma das profissões mais antigas, a Biologia, já teve várias denominações ao longo da
história da profissão, como: naturalista, biologista ou biólogo, o primeiro registro é datado em
1808, com a fundação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, mas se destacou mesmo com a
fundação do Museu Nacional, em 1818, denominada como a primeira instituição científica do
Brasil
Com o Decreto de 1810, nomeando o botânico Kancke como Diretor das culturas das
plantas exóticas dos Jardins e Quintas Reais do JBRJ se pode considerar que a partir dessa data
começa a ser descrita a profissão no Brasil.
O curso em si, denominado de curso de Histórias Naturais, em 1934, fornecido pelas
seguintes instituições brasileiras: Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo (USP)
e na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a profissão de biólogo (ex-naturalista, e
biologista) já era exercida por brasileiros e estrangeiros formados no exterior.
Uma curiosidade do nome Biologista utilizado no século passado incluía diversas
profissões, entre essas o de medicina e enfermagem, sendo depois separado da profissão,
criando assim a profissão de Biólogo, veja na linha do tempo como se constituiu a profissão:

Figura 7: Linha do tempo de como se constituiu a profissão de Biologia no Brasil
Fonte: elaboração do autor (2020).
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É importante compreender o passado para que se possa reconstruir o futuro, portanto,
se irá demonstrar através da cronologia a compreensão sobre as Ciências Biológicas no Brasil
e seus marcos e acontecimentos.
Em 1937, é publicado o livro A Biologia no Brasil, pela Editora Nacional, do autor e
professor Mello Leitão, livro adotado no Ensino de Biologia, que fazia uma crítica ácida
dizendo que o Brasil havia perdido muito com a retirada dos materiais e estudos pelas
expedições portuguesas, criando assim um esvaziamento do acervo das pesquisas realizadas há
décadas.
Ajudando no progresso da Educação em Biologia no Brasil, em 1939, é publicada uma
coleção intitulada Biologia Educacional, da editora Nacional, de autoria do professor Almeida
Júnior, que auxiliou diretamente para suprir a retirada pela expedição portuguesa do acervo
brasileiro do livro A Biologia no Brasil, a qual foi supracitada.
Assim, entre 1948 e 1949, foi fundada a Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciências (SBPC), ajudando a dar um olhar mais científico acerca do que era produzido como
pesquisa, e para dar notoriedade e chegar ao público interessado o que era criado, se desenvolve
a Revista de Ciências e Cultura.
Por volta de 1961 a 1962 ocorre uma regulamentação muito importante para a docência,
sendo autorizada a licenciatura, normatizando a graduação de Ciências Biológicas pelo
Conselho Federal de Educação no Parecer (CFE 292/1962).
Nesse mesmo parecer fica estabelecido um currículo mínimo ao curso de História
Natural, essa alteração buscava também suprir a falta de docentes para o nível superior e da
Educação Básica.
As alterações vinham ocorrendo, e por volta de 1963, o então curso de História Natural
se ramifica em Geologia e em Ciências Biológicas, esse desmembramento ocorre justamente
para ajustar o currículo do curso.
No entanto, para ter acesso ao curso era preciso a expansão dos núcleos científicos para
formação, assim foram criados mais seis núcleos, sendo: Belo Horizonte, São Paulo, Rio de
Janeiro, Salvador, Recife e Porto Alegre.
Porém, esses núcleos não tinham estruturas e passam a fazer parceria com Secretarias
de Governo de Educação e de Ciência e Tecnologia, ou com Universidades possibilitando uma
melhora no fornecimento estrutural e profissional.
Para Lisovski (2006), nos anos 1960 ocorre um movimento crescente na procura pelo
ensino no Brasil e, com isso, ocorre a expansão com muita rapidez, porém a defasagem de
docentes ainda assolava a Educação brasileira, fazendo com que o Conselho Federal de
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Educação revesse o currículo do curso de Ciências Biológicas, criando em caráter emergencial
as Licenciaturas de 1º Ciclo ou Licenciaturas Curtas, excluindo da grade curricular certos temas
como: Minerologia e Petrologia, e incluindo: Biofísica, Fisiologia Geral e Estatística.
Pensando em uma nova Reforma Universitária, em 1968, o Governo da Ditadura resolve
implantar vestibular, criando uma ferramenta de exclusão e seleção de candidatos, já não
bastando isso, a Ciência passa a figurar em segundo plano.
Novas resoluções foram aprovadas e entre essas a 30/1974 visava a preparação de
professores com a carga horária curta de 1.800h para atuarem com professores de 1º grau
polivalentes e para os professores de 2º grau, e a Resolução 37/1975 que tratava das
obrigatoriedades da Licenciaturas Curtas na formação de professores, que fariam uma
complementação para atuação por habilitação específica do núcleo comum polivalente
(GODERT, 2004).
Ao decorrer das décadas nos anos de 1978 a 1990, novas perspectivas e olhares vão
surgindo e entre essas a ressignificação dos cursos de preparação de recursos humanos para a
Educação, nos quais foi amplamente debatida a importância dos profissionais.
No Encontro Nacional, em Belo Horizonte, e na Comissão Nacional de Reformulações
dos Cursos de Formação do Educador (CONARCFE), foram discutidas as formas de como
deveriam ser os rumos dos cursos e de suas formações, impactando assim no processo
organizacional dos currículos.
Nesse mesmo período, a Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da
Educação (ANFOPE), que tem um papel fundamental de buscar o fortalecimento das políticas
públicas para o processo formativo dos profissionais da Educação, em 1983 ajudou a construir
a Base Comum Nacional.
Em 1996 ocorre a extinção das Licenciaturas Curtas, após a aprovação e promulgação
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB/9394 - trazendo em seu corpo do texto
mudanças significativas na educação brasileira, principalmente, acerca da formação de
professores (LISOVSKI, 2006).
Em 2001, sobre o Parecer CNE/CES 1.301 Diretrizes Curriculares da Graduação em
Ciências Biológicas se institui a licenciatura e bacharelado, que ainda não atendiam aos anseios
da comunidade escolar, pois pouco se tinha alterado em relação ao modelo tradicional, não
aperfeiçoadas as aulas práticas.
A partir das Resoluções CNE/CP 1/2002 e do Parecer CNE/CP 28/2001 se institui a
carga horária mínima de 2800h, entre as quais 400 (quatrocentas) horas deveriam ser de prática
como componente curricular, 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado,
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sendo 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares de natureza
científica e cultural e 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmicocientífico-culturais, buscando melhorar o processo formativo dos acadêmicos.
As resoluções 01/2002, 02/2015, 04/2019 aprovadas pelo Conselho Nacional de
Educação tem ajudado a fortalecer nas formações de professores, destacando o aumento de um
terço a mais das horas de estágio supervisionado de 300h para 400h e das práticas pedagógicas
também de 300h para 400h contemplando as 800h (oitocentas) horas mínimas exigidas.
Partindo desse panorama nacional, na próxima seção será apresentado, em âmbito de Estado de
Mato Grosso, como ocorreu o processo de criação, de implantação e de desenvolvimento do
Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.
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6

ENSINO DE BIOLOGIA EM MATO GROSSO

Ao se trazer para a realidade de Mato Grosso, deve-se compreender como ocorreu esta
construção e a implantação da Licenciatura em Ciências Biológicas, assim se narra buscando
esclarecer ao decorrer deste texto como na frase citada por Charles Darwin de que se dará a
atenção necessária para percorrer a inteligência humana na expansão das estruturas, melhorando
o acesso aos cidadãos.
Fernando Correia da Costa se formou em Medicina e exerceu vários mandatos desde
Prefeito até Governador do Estado de Mato Grosso, e como Governador criou, por meio da Lei
Estadual n° 235/52, a Educação Superior através da Faculdade de Filosofia do Mato Grosso,
porém essa não prosperou, por problemas desde recursos até a estrutura, frustrando assim a
sociedade local na década de 1950.
Porém, em 1962, a Faculdade de Filosofia do Mato Grosso passou por reformulação,
sendo denominada de Faculdade de Filosofia Ciências e Letras, fundamentada pela Lei Estadual
nº 1.754 de 9/11/1962.
Assim, como no cenário nacional, o Curso foi denominado de Licenciatura em História
Natural, da mesma forma que na USP e UFRJ, esse curso passou a ser disponibilizado pela
então Faculdade de Ciências e Letras de Cuiabá (ICLC) em 1966.
Em 1966, o então Governador do Estado de Mato Grosso, Pedro Pedrossian, institui por
Lei Estadual nº 2.629/66 o Instituto de Ciências e Letras de Cuiabá – ICLC, o intuito desta lei
foi unificar a Faculdade de Ciências Econômicas, instituída em 08 de setembro de 1965, sobre
a Lei nº 2.413 (DORILEO, 1977).
De acordo com Dorileo (1977), esta junção foi feita para dar status de Universidade, tal
qual a de Brasília em 1961. Com esses Decretos Lei n° 53, de 18 de novembro de 1966, e na
Lei da Reforma Universitária n° 5.540, de 28 de novembro de 1968, o ICLC se configura como
Universidade.
O primeiro vestibular da Faculdade de Ciências e Letras de Cuiabá ocorre em 1968,
tendo como oferta de curso para sociedade a disponibilização de: Pedagogia, Letras, Geografia,
Licenciatura em Matemática, Economia, Engenharia Civil, Química, Física e História Natural,
dando oportunidade de crescimento na carreira.
Junto à legislação de criação do ICLC foi construída a estrutura denominada Centro
Universitário, para dar condições de desenvolver as atividades inerentes a cada graduação, já

81

pensando no futuro, ou seja, a expansão começa com a instalação da Universidade Federal de
Mato Grosso, campus Cuiabá. Com término em 1970, os cursos da ICLC passam a funcionar
na UFMT (DORILEO, 1977).
Essa expansão ocorre propiciando com que se ofereça oportunidades ao cidadão em
poder fazer graduação, desse modo, é criado o campus de Rondonópolis – CUR, em 31 de
março de 1976, oferecendo o Curso de Licenciatura Curta em Ciências, porém em função de
limitação de toda Licenciatura Curta foi implantado um novo modelo de Licenciatura Plena em
Biologia, em 1988, buscando preencher e melhorar a formação de professores (BALDOINO,
2008).
Assim, a UFMT vai fazendo história, preocupada em atender o máximo de matogrossenses com o campus de Rondonópolis, criando em janeiro de 1987 a Licenciatura Plena
em Biologia, na Região Sul de Mato Grosso, segundo dados extraídos do (INEP/MEC, 2009).
A cidade de Cáceres passa a ser entre as décadas de 1970/1980 um marco também para
o conhecimento acadêmico e científico, por iniciativa do poder Municipal foi fundado o
Instituto Superior de Cáceres – IESC, através do Decreto Lei nº 190 de 20 de junho 1978,
objetivando o fortalecimento e o acesso ao Ensino Superior.
Cortada pelo rio Paraguai e conhecida como princesinha do Paraguai, cercada pelo
Pantanal e fazendo divisa com a Bolívia, a cidade de Cáceres foi vista como um polo
fundamental para o desenvolvimento educacional e científico.
Porém, o real funcionamento da Instituição só foi efetivado em 30 de maio de 1984,
pelo Decreto Federal de nº. 89.719, após 6 anos do Decreto Lei nº 190 de sua criação, passando
a ter a sua autorização para o funcionamento das Graduações, mas o Curso de Ciências
Biológicas teve início em 1992.
Esse plano de ação educacional permitiu que na década de 1990 fosse oportunizada a
qualificação dos profissionais na educação de outros municípios do Estado de Mato Grosso,
como: Alta Floresta ao Norte de Mato Grosso e Nova Xavantina localizada na região Nordeste
de Mato Grosso, passando a ofertar a partir de 1992 a graduação em Ciências Biológicas.
Vislumbrando a necessidade de transformar o Instituto IESC em uma Universidade do
Estado de Mato Grosso teve origem a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT),
através da LC nº 30 de 15 de dezembro de 1993 (VELOSO, SILVA e MENEZES, 2008).
Segundo o levantamento realizado, o curso de Ciências Biológicas passa a ser
disponibilizado no ano de 1994, no Campus da UNEMAT de Barra do Bugres, através do
projeto de Licenciaturas Plenas Parceladas, compreendendo a necessidade de formação dos
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professores da Educação de Ensino Básico, dando oportunidade a outras Graduações como
Letras e Matemática (UNEMAT, 2020).
As faculdades particulares também começam a abrir cursos na área da Educação, as IES
privadas no ano de 1988, a Faculdades Integradas de Cuiabá (FIC), em 1989 ocorre a edificação
do primeiro polo, e em 1990 é fomentado o curso de Ciências Biológicas que obteve seu
funcionamento documental em 1995 (UNIC, 2020).
Outras Instituições privadas que passaram a ofertar o ensino de Ciências Biológicas
foram:


Construída em 1988 - Centro Universitário Cândido Rondon –
UNIRONDON – Cuiabá em 2007, que passa a disponibilizar o curso.



Construída em 1988 - Centro Universitário de Várzea Grande – UNIVAG Várzea Grande em 1999, que passa a disponibilizar o curso.



Construída em 2001 - Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas – FACSA –
Tangará da Serra – em 2009 passa a disponibilizar o curso.



Construída em 2004 - Faculdade de Ciências Humanas e Biológicas e da
Saúde – FCHBS – Primavera do Leste, que em 2005 passa a disponibilizar o
curso.

Verificados os documentos das Faculdades e Instituições privadas do Estado de Mato
Grosso, esses revelam que grandes grupos investidores como, por exemplo, o grupo Kroton
Educacional13, hoje denominada de Cogna Educação14, e grupos religiosos como União das
Faculdades Católicas de Mato Grosso (UNIFACC-MT), que passam a criar redes.
O Instituto Federal de Mato Grosso IFMT passa a disponibilizar também o Curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas, visando oportunizar aos cidadãos através do Campus

13

É a segunda maior empresa relacionada com a Educação do Mundo. Foi fundada em 1966, em Belo Horizonte, a
partir da criação de uma empresa de cursos pré-vestibular chamada Pitágoras e a Kroton atua em todos níveis
escolares, tais como: pré-escolar, ensino primário e secundário, ensino secundário para adultos, vestibular, cursos
livres, educação superior e pós-graduação entre outros. Kroton tem mais 1,185 milhão de estudantes presenciais e
819.000 na modalidade de EAD, distribuídas em todos os Estados Brasileiros, valor de mercado R$ 17,363 bilhões
(Out/2018). https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Universit%C3%A1rio_C%C3%A2ndido_Rondon Acesso em:
20 Out. 2020.
14
Oferta de Educação Superior católica será ampliada no Estado de Mato Grosso. Mantida pela Associação Dom
Aquino Corrêa (Adac), formada pelas oito dioceses do Regional Oeste 2 da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB), a Faculdade Católica do Mato Grosso (FACC-MT) agora será a União das Faculdades Católicas
de Mato Grosso (UNIFACC-MT), expansão da FACC-MT ocorre com a aquisição da Faculdade Cuiabá (Fauc –
Cuiabá), da Faculdade Cândido Rondon (FCR – Cuiabá) e das Faculdades Integradas Desembargador Sávio
Brandão (Fausb – Várzea Grande). https://www.cnbb.org.br/criacao-da-unifacc-mt-amplia-oferta-de-educacaocatolica-em-mato-grosso/. Acesso em: 20 Out. 2020.
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Avançado Diamantino com objetivo de formar profissionais capacitados para atuarem na
Educação a partir de 2017, expandindo para Licenciatura em Ciências Biológicas - Campus
Juína, Licenciatura em Ciências da Natureza - Núcleo Avançado de Jaciara e Licenciatura em
Ciências da Natureza – Habilitação em Química - Campus Confresa.
A UFMT já mencionada no início desta seção tem um marco histórico, cultural e
educacional em Mato Grosso, com a sua fundação em 1970, pela Lei Federal nº 5.647
(DORILEO, 1977).
Seu primeiro reitor, foi também um dos grandes entusiastas da Universidade. “Mato
Grosso, em 1970, era atrasado, dominado pelas oligarquias, era Estado curral. Nossa
intenção era a transformação. Nós acreditávamos que esta Universidade teria que ser
também um centro de desenvolvimento. Foi em cima desse modelo que acreditamos
na ocupação racional, respeitando a região Amazônica, o meio ambiente, daí a
Universidade da Selva - como era chamada-, nosso cartão de visitas” (NEVES, 2011,
p.11).

Todo esforço para que a UFMT saísse realmente dos sonhos partiu da movimentação da
sociedade civil mato-grossense, cuiabana, de maneira especial, que há décadas lutavam para ter
uma Universidade pública Federal no território mato-grossense.
Em Mato Grosso ainda existia a forte cultura da exploração e da dominação eleitoral,
em que era notória a disputa entre os eleitores tratando-os como verdadeiros rebanhos, tirando
assim a liberdade de escolha, segundo relatos de Neves (2011).
Até que aqui chegou Pedro Pedrossian e aí foi um marco na história de Mato Grosso,
porque ele teve a coragem de entrar para governar um estado curral e não lotear o
curral, nem fazer a redistribuição do gado, e o gado de maior qualidade são os jovens,
disse ele, que foi secretário de educação do governo Pedro Pedrossian, em 1968.

A região Centro-Oeste do Brasil, mais especificamente, o Mato Grosso precisava
romper essa barreira da ausência de Universidades, que fazia com que muitos que detinham
este sonho de ter uma formação específica deixassem seu lar, migrando para os grandes Centros
como a então capital do Brasil, o Rio de Janeiro.
O então chefe do Executivo de Mato Grosso relatava a perplexidade dos alunos que
gostariam de cursar uma Universidade sem deixarem seus familiares, pois até então as opções
eram fora do Estado, criando assim dificuldades para quem buscava um Ensino Superior.
O Editorial do Jornal O Estado de Mato Grosso (dez./1980 – Edição Histórica 10º
Aniversário da Universidade Federal de Mato Grosso, fl. 2 – reprodução de artigo editorial
publicado logo depois da criação da UFMT) reporta que:
Numa arrancada incomparável, o chefe do Executivo mato-grossense criou duas
cidades universitárias, uma em Cuiabá e outra em Campo Grande. Para os que diziam
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que Mato Grosso não tinha condições para uma só universidade, ele desafiou a história
e criou mais uma, a estadual, na Cidade Morena, juntamente com a decisão do governo
federal em instalar nesta capital a Universidade Federal. Isto fazendo, o governador
Pedro Pedrossian consagrou-se para a história, tornando-se a figura mais importante
do ensino superior em Mato Grosso, impedindo que os jovens mato-grossenses
fossem para São Paulo ou Rio de Janeiro.

Assim, a UFMT, cidade Universitária, mostra o seu legado, despontando como
produtora de ótimos profissionais, demonstrando seu compromisso para com a sociedade,
também seu corpo docente contribui ativamente na extensão e pesquisa, sendo imprescindível
lembrar que esta Instituição, nas avaliações externas, como no Enade tem tido resultados
positivos.
Depois de pesquisar as criações e implantações dos Cursos de Licenciaturas no Brasil e
no Estado de Mato Grosso, na próxima seção se buscará discorrer sobre os saberes docentes,
reverberando três autores: Gauthier (1998), Tardif (2013) e Shulman (1986), sendo que para o
último autor se dará maior luz, pois será utilizado como referência na pesquisa.
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7

SABERES DOCENTES

Diariamente se percebem constantes mudanças na sociedade e o surgimento de novos
saberes. Sendo assim, é necessário atualizar-se constantemente. Para tanto, é fundamental que
se tenha uma formação que seja solidificada, assim as discussões referentes aos saberes
docentes têm se tornado cada vez mais recorrentes.
No fim dos anos 1980, no Canadá e nos Estados Unidos, houve o início de um
movimento reformista, no que se refere à formação inicial dos professores que atuam na
Educação Básica. Essas reformas resultantes desse movimento objetivavam reivindicar os
profissionais da Educação o status profissional. Assim, diversos pesquisadores se mobilizaram
em sistematizar e investigar esses saberes, e na década de 1990 surgem, no Brasil, as primeiras
pesquisas sobre os saberes docentes.
Diante disso, tem-se traçado uma revisão sobre os saberes docentes, com o objetivo de
dar embasamento à pesquisa proposta, em que se opta em apresentar as concepções e as
tipologias sobre os saberes docentes na perspectiva de três autores: Gauthier (1998), Tardif
(2013) e Shulman (1986)15. Na intenção de evidenciar a importância dessas pesquisas para a
formação inicial, sem explorar a exaustão as diferentes classificações e tipologias do campo de
pesquisa.
Para seguir com o desenvolvimento desta pesquisa, se percebe a necessidade de ir em
busca do significado da expressão saber docente, pois os termos saber e conhecimento são
utilizados, usualmente, sem que haja distinção entre os mesmos.
Fiorentini, Souza Jr e Melo (1998) diferenciam como sendo:
“Conhecimento” aproximar-se-ia mais com a produção científica sistematizada e
acumulada historicamente com regras mais rigorosas de validação tradicionalmente
aceitas pela academia; o “saber”, por outro lado, representaria um modo de
conhecer/saber mais dinâmico, menos sistematizado ou rigoroso e mais articulado a
outras formas de saber e fazer relativos à prática não possuindo normas rígidas formais
e validação (FIORENTINI, SOUZA JR e MELO, 1998, p. 312).

Ao pesquisar no dicionário online Aurélio se obtém a seguinte definição de saber:
1. Conjuntos de conhecimentos adquiridos. 2. Prudência; sensatez; 3; Malícia; 4.
Experiência do mundo; 5. A saber: usa-se para indicar em seguida uma lista ou um
conjunto de itens; 6. Sabê-la toda: tratar dos seus interesses com manha; 7. Possuir
conhecimento; 8. Não ignorar; 9. Estar habilitado para.; 10. Ser capaz de; 11. Ter
experiência; 12. Ter consciência de; 13. Ter conhecimento; 14. Estar certo; 15. Ter
15

Ao optar pelos três autores se justifica pela grande contribuição nas últimas décadas, as suas obras vem sendo
referências nas pesquisas quanto políticas de formação e desenvolvimento profissional de professores no Brasil.

86

saber ou gosto; 16. Ter consciência das suas características; 17. Ser sabido.
(AURÉLIO Online).

Ainda, de acordo com o Dicionário Aurélio online, conhecimento é:
1. Ato ou efeito de conhecer; 2. Noção; 3. Notícia, informação; 4. Experiência; 5.
Ideia; 6. Relações entre pessoas não íntimas; 7. Trato; 8. Recibo de contribuição paga.
9. Escrito representativo da fazenda recebida a borda de um navio; 10. Ter perfeito
conhecimento de si próprio, dos próprios méritos, do caráter próprio; 11. Instrução,
saber; 12. Pessoas das nossas relações; 13. Conhecimento de causa: competência ou
sabedoria em relação a um assunto ou um fato; 14. Ato ou efeito de conhecer; 15.
Noção (AURÉLIO Online).

Conclui-se que as palavras conhecimento e saber são sinônimos, partindo das definições
apresentadas, optando então pela utilização da palavra saber ao invés de conhecimento.

7.1
AS CONCEPÇÕES E TIPOLOGIAS SOBRE OS SABERES DOCENTES NA
PERSPECTIVA DE GAUTHIER

Ao compreender que o ensino transpassa barreiras, sendo uma missão de caráter
mundial, na qual se possui uma grande trajetória de lutas históricas, Gauthier et al. (1998)
referem que este ofício ainda é compreendido com instrumento essencial em nossa sociedade.
Segundo Gauthier (1998, p. 20), sabe-se pouco sobre os fenômenos inerentes ao ensino.
Justifica que ao “contrário de outros ofícios que desenvolveram um corpus de saberes, o ensino
tarda a refletir sobre si mesmo”. Segundo o autor, o avanço na pesquisa sobre o ensino
possibilita enfrentar dois obstáculos, sendo o de um ofício sem saberes e de saberes sem ofício.
Segundo Gauthier et al. (1998) que auxiliam a compreender, que ainda não ficam
explícitas as ações dos professores que, na sala de aula, exercem atuações reais na aprendizagem
dos alunos, mas que é apenas o começo para perceber como se constrói o intercâmbio entre
educadores e seus educandos.
Assim, é preciso entender esses dois obstáculos que, historicamente, se apresentaram à
Pedagogia: de um ofício sem saberes e de saberes sem ofício.
Nesse contexto, ofício sem saber se refere à atividade pessoal do docente sem revelar
os saberes que lhes são inerentes. Explica que se sabe muito pouco a respeito do ensino, mesmo
que esta atividade se realize desde a Antiguidade, e que se convive com algumas ideias
preconcebidas, que “na verdade, mesmo que o ensino já venha sendo realizado há séculos, é
muito difícil definir os saberes envolvidos nesse ofício” (GAUTHIER et al, 1998, p. 20).
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O segundo obstáculo diz respeito aos saberes sem ofício, que se origina nas Ciências
da Educação, isto é, são os conhecimentos que são produzidos nas Instituições acadêmicas. Para
Gauthier (1998), muitos desses conhecimentos foram construídos sem considerar as condições
concretas do exercício do magistério.
Assim, para o autor, o desafio está em evitar os erros do ofício sem saberes e saberes
sem ofício, desse modo, Gauthier (1998) classifica os saberes em: saberes disciplinares, que
são adquiridos pelos professores nas Universidades e se refere ao conteúdo a ser ensinado; os
saberes curriculares são referentes ao programa de ensino, formando o conjunto de saberes a
serem ensinados; os saberes das Ciências da Educação se referem aos conhecimentos que se
adquirem no processo de formação do professor; os saberes da tradição pedagógica vão além
dos conhecimentos adquiridos na formação profissional, relacionam-se com a forma de
ensinar; os saberes experienciais são aqueles adquiridos pela própria experiência e os saberes
da ação pedagógica ou repertório de saberes são os saberes da experiência validados e testados
pelas pesquisas.

7.2
AS CONCEPÇÕES E TIPOLOGIAS SOBRE OS SABERES DOCENTES NA
PERSPECTIVA DE TARDIF

Tardif (2013, p. 36) define saber docente: “[...] como um saber plural, formado pelo
amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes
disciplinares, curriculares e experienciais”. Partindo desse entendimento, os saberes
profissionais são heterogêneos e levam as particularidades do ser humano.
O autor classifica os saberes como: saberes da formação profissional, que são os saberes
adquiridos nas Instituições de formação dos docentes e agrupam as práticas dos professores.
Tardif (2013, p. 37) declara que, por um lado, “o arcabouço ideológico à profissão e, por outro,
algumas formas de saber-fazer e algumas técnicas”, que consistem na formação inicial e/ou
continuada.
Os saberes disciplinares que são os campos do conhecimento, ou seja, a disciplina
aprendida nas Faculdades e em cursos distintos.
Os saberes curriculares são os métodos e conteúdos categorizados pela Instituição
escolar, ou seja, se relacionam aos conteúdos, aos processos e aos objetivos pelos quais a
Instituição educacional irá categorizar e apresentar os saberes sociais.
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E os saberes experienciais, que são aqueles adquiridos pela experiência do saber-fazer
e do saber-ser. Estes saberes são estabelecidos através do trabalho diário do professor no
desenvolvimento do exercício da profissão, não sendo categorizado por uma corporação teórica.
Segundo Tardif (2013, p. 49):
Os saberes experienciais no seguinte fato mais amplo: o ensino se desenvolve num
contexto de múltiplas interações que representam condicionantes diversos para a
atuação do professor. Esses condicionantes não são problemas abstratos como aqueles
encontrados pelo cientista, nem problemas técnicos, como aqueles com os quais se
deparamos técnicos e tecnólogos. .

Dessa forma, os saberes que surgem da experiência são enraizados, pois se desenvolvem
em um conjunto de interações que “representam condicionantes diversos para a atuação do
professor” (Tardif, 2013).

7.3
AS CONCEPÇÕES E TIPOLOGIAS SOBRE OS SABERES DOCENTES NA
PERSPECTIVA DE SHULMAN

Lee Shulman é um autor norte-americano, que vem sendo referência para as reformas
educativas, como pesquisador do programa knowledge base (base de conhecimento), pois tem
contribuído, gradativamente, para a consolidação dos saberes docentes.
Ao se debruçar sobre o knowledge base, Shulman (1986) evidencia que a parte
fundamental dos programas de certificação e avaliação dos professores e dos programas de
formação nas reformas educacionais se baseava no agrupamento de habilidades, de
conhecimentos pedagógicos e disciplinares fundamentais para se realizarem as atribuições dos
docentes em um determinado ambiente de ensino.
De acordo com o autor, o que enfatiza as pesquisas que vêm servindo como orientação
aos programas, que formam e certificam os docentes é de que maneira os professores conduzem
suas classes, sistematizam as atividades, dispõem os turnos e tempos, constroem as tarefas,
realizam os elogios e as críticas, elaboram os níveis das questões, estruturam as lições e avaliam
a compreensão dos estudantes.
Shulman (1986) evidencia que os resultados obtidos das pesquisas a respeito do ensino
eficiente, ainda que relevante, não é fonte única de comprovação para que se fundamente uma
definição com relação à base de conhecimento no ensino. Existe uma lacuna relacionada aos
conteúdos, que caracterizam essas pesquisas, que o autor denomina como “paradigma perdido”,
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isto é, se perde em questões relacionadas aos conteúdo das lições, as perguntas realizadas e as
explicações apresentadas.
Buscando contribuir e fortalecer o knowledge base, Shulman desenvolve o programa de
pesquisa, em que cria a sua base do conhecimento, na qual a reforma do ensino se baseia em
um conceito de ensino, que enfatiza a reflexão e a transformação, a compreensão e o raciocínio.
A retórica relacionada à base de conhecimento, no entanto, raramente especifica o
caráter desse conhecimento. Não diz o que os professores deveriam saber, fazer,
entender ou dizer que tornasse o ensino algo mais do que uma forma de trabalho
individual, quanto mais ser considerado entre as profissões que requerem formação
acadêmica (SHULMAN, 2014, p. 200).

Assim, o autor focaliza as seguintes questões: quais são as fontes da base de
conhecimento para o ensino? Em que termos podem ser conceituadas essas fontes? Quais são
as implicações para uma política do ensino e para a reforma educacional?
Shulman, então, se dedica a pesquisar os saberes suscetíveis de ensino sob o ponto de
vista das ações e dos conhecimentos dos professores, em que estes são agora observados, como
sendo os sujeitos dessas ações, que trazem, em sua bagagem, suas histórias profissional e de
vida pessoal, e que são os produtores de seus saberes durante o exercício de sua prática.
Abordam-se as concepções de Shulman, partindo do seu texto: “Those Who
Understand: The Knowledge Growth in Teaching” (Aqueles que entendem: o crescimento do
conhecimento no ensino) de 1986. Partindo desse artigo, o autor especifica as três categorias
do conhecimento existentes na evolução cognitiva do professor.
Em outros dos seus trabalhos subsequentes, de acordo com Sztajn (2002), contemplouse uma reavaliação dessas três categorias, em que propunha novas e eliminava outras, ainda
assim manteve as propostas originais do seu artigo de 1986, que será apresentado em seguida
com a figura 8 Classificação tipológica das pesquisas de Schulman.

Conhecimento
curricular
Conhecimento
pedagógico da
matéria

Conhecimento do
conteúdo da
matéria ensinada
Schulman

Figura 8: Classificação tipológica das pesquisas de Schulman
Fonte: elaboração do autor (2020).
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O conhecimento do conteúdo específico, que é o conhecimento do conteúdo específico
relacionado com a área de conhecimento do professor. Segundo Shulman (1986, p. 9), o
professor:
[...] não somente precisa entender que algo é assim, e também por que é assim, bem
como em que pressupostos pode ele obter garantias e sob quais circunstâncias nossa
crença na justificação (desses pressupostos) pode ser enfraquecida ou até mesmo
negada [...] (tradução livre) (p. 9).

Assim sendo, para Shulman (2014), o conhecimento do conteúdo é a primeira fonte da
base do conhecimento. O autor especifica a responsabilidade do professor quanto ao
conhecimento do conteúdo, sendo o professor a primeira fonte para a compreensão do aluno
em relação ao conteúdo da disciplina.
O conhecimento pedagógico de conteúdo16 (Pedagogical Content Knowledge – PCK) é
um conhecimento que o professor necessita para estabelecer uma compreensão didática e
pedagógica do conteúdo específico, que é transformado por meio de refinamento em ensino e
aprendizagem, facilitando a compreensão.
PCK é justamente o conhecimento, em que o professor realmente é o agente
protagonista, deixando assim a sua marca ao decorrer do magistério, ou seja, no exercício
profissional.
O conhecimento pedagógico de conteúdo se constitui pela maneira em que o conteúdo
é apresentado, tornando-o compreensível ao aluno. Este conhecimento também faz referência
à percepção do docente, quanto ao que favorece ou complica o aprendizado do aluno em relação
ao conteúdo específico.
O conhecimento curricular caracteriza o conjunto dos programas elaborados para
ensinar determinado tema específico, levando em consideração os materiais disponíveis para a
execução, bem como o nível dos alunos. De acordo com Shulman (1986, p. 10), é do currículo
que o: “[…] professor retira suas ferramentas de ensino que apresentam ou exemplificam
específicos conteúdos ou avaliam a adequação dos avanços estudantis”.
Os estudos realizados por Shulman com relação aos conhecimentos docentes vêm
contribuindo para um desenvolvimento do campo dos saberes, bem como na formação dos
professores. Enfatizando que o autor se dedica a investigar a mobilização dos saberes nas ações
dos professores, entendendo que os mesmos são sujeitos com histórias de vida, profissional e
pessoal, sendo produtores e mobilizadores dos saberes no exercício de sua prática.
16

Quando Shulman utiliza a expressão Conhecimento Pedagógico do Conteúdo ao invés de saberes, está
realmente igualando o status do que o professor produz na prática (PCK) aos conhecimentos que são produzidos
na academia e que influenciam e são influenciados pelo PCK.
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8

COMPONDO SÍNTESES...

Prefiro os que me criticam, porque me corrige, aos que me
elogiam, porque me corrompem.
(Santo Agostinho)

Esta seção se dedica às relações, aos relatos e registros das experiências de professores
de Ciências Biológicas na docência da Escola Estadual Dr. Hermes Rodrigues de Alcântara no
Município de Santo Antônio de Leverger no Mato Grosso.
Docentes esses que lecionam a disciplina de Biologia para alunos na modalidade de
ensino da Educação de Jovens e Adultos (EJA), compondo este cenário das condições de
trabalho na docência, e seus fazeres pedagógicos trazendo no que resulta as suas práticas, por
meio de suas vivências educativas.
Desse modo, aportando nos referenciais teórico-metodológicos que irão compondo este
estudo para compreender como os docentes partícipes da pesquisa configuram e se expressam
saberes científicos e pedagógicos de conteúdo de Biologia subjacentes à docência de
professores no Ensino Médio, ao relatarem o ensino que realizam na Educação de Jovens e
Adultos?
Assim, a partir de suas narrativas se busca perceber esses saberes, os quais, na
perspectiva de Shulman, revelam a aproximação do conhecimento, que os professores têm dos
conteúdos de ensino e o modo como estes se transformam em ensino.
Ao tecer o diálogo entre os autores expressos nos saberes docentes com base em
Shulman (1986), Gauthier (1998) e Tardif (2013) se verifica que esses autores se mobilizam
para investigar os saberes, nas ações dos professores, e para tal compreender que os professores
possuem história de vida pessoal, assim como profissional, logo produzem e mobilizam
importantes práticas e saberes em suas salas de aulas.
Desse modo, para compreender o entrelaçamento entre os Saberes Científicos e
Pedagógicos de Conteúdo nas narrativas das professoras colaboradoras, parte-se da perpectiva
de Shulman (1986), para analisar as narrativas das aulas de Biologia, sendo que essas narrativas
foram produzidas por meio do aplicativo WhatsApp, durante a aplicação do questionário e da
entrevista semiestruturada.
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8.1

RELATO DE HISTÓRIA DE VIDA DAS COLABORADORAS DA PESQUISA

Ao trazer como ênfase os saberes se observa que esse é a base dos professores, sendo
aquilo que é usado como processo de construção do conhecimento, em sua trajetória, como
multiplicador do conhecimento, esse conhecimento não se delimita somente ao acadêmico, mas
em episódios construídos através de suas relações sociais e experiências pessoais.
Tais experiências caminham entre a construção na educação familiar, profissional do
Ser ao longo das relações ressaltando, portanto, o caráter humano no processo do trabalho como
docente.
Aqui se passa a dar voz para as colaboradoras da pesquisa, observando cada
contribuição, expressões e olhares ao reconstituírem as lembranças, como expressas a seguir:
Bertha Lutz relata que nasceu em Cuiabá-MT só por uma questão de não ter
maternidade, em sua cidade natal, Santo Antônio de Leverger MT, nascida em 30 de
maio de 1983, está atualmente com 37 anos, sendo casada e sempre estudou em
escolas públicas até seu Ensino Médio, pois na Graduação passou a estudar até se
formar em instituição particular, concluindo assim Licenciatura em Ciências
Biológicas, nos anos de 2001 a 2005, se especializou na área de Educação Ambiental
entre 2006 a 2007, com o tema da monografia: “A educação Ambiental no cotidiano
Escolar”, a professora atua há 5 anos na rede pública de ensino, na qual leciona nas
modalidades do Ensino Fundamental anos finais e Educação de Jovens e Adultos
(EJA).
Sonia Dietrich é nascida em 22/12/1979, contando com 41 anos, sendo natural de
Cuiabá, casada construiu sua família em Santo Antônio de Leverger, localidade em
que reside, concluindo seu Ensino Médio em escola pública, graduou-se em
Licenciatura Plena em Ciências Biológicas nos anos de 2000 a 2004 e entre 2019 a
2020 concluiu sua segunda Licenciatura, agora em Matemática, tendo realizado sua
Especialização entre 2003 a 2005, com enfoque em Educação Ambiental nas Escolas
Públicas de Mato Grosso.
É professora interina na rede Estadual em Santo Antônio de Leverger e Municipal
em Cuiabá, leciona há 16 anos, tendo lecionado nas modalidades Ensino
Fundamental e Médio regular, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação para
o Campo. Durante esta trajetória, Sonia Dietrich chegou a lecionar as disciplinas de
Ciências, Biologia, Matemática, Química, Física em três modalidades e EJA,
Fundamental e Médio nas áreas urbanas e rurais de Santo Antônio de Leverger, em
que se encontra lecionando por meio de contrato.

Ao descrever, em sua narrativa, Bertha Lutz expressa antes da história do ensino, a
história pessoal, endossando a relação defendida por Nóvoa (2013) sobre a dualidade pessoaprofissional. A maneira de ser e estar na profissão tem intensa ligação com este aspecto
ontológico do ser humano e com os valores e crenças, originados nesta bagagem entre a
formação e o trabalho docente.
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Ao decorrer das narrativas do início da docência, surgem informações, crenças, valores
que provocam estado de meditação e emergem nas palavras revelando sentidos da formação,
tais como: esforço, dedicação, empatia, realizações nas diversas experiências na profissão.
Dessa forma, ao narrar sobre si, Bertha Lutz se pronunciou assim:
Sou uma pessoa que gosto do que eu faço, sempre coloquei em minha cabeça que
deveria estudar e dedicar para dar um futuro melhor para minha família, que muito
lutou para que eu pudesse formar. Foram dias muito difíceis pois morava no interior
e estudava em outra cidade tinha que pegar vários ônibus e levava muito tempo até
chegar a universidade. Hoje eu trabalho como professora mesmo como interina me
considero realizada como pessoa como ser humano, mais ainda por ser da escola
pública. Atualmente como professora tive oportunidade de trabalhar em diversas
modalidades do ensino entre ciência e biologia.

Sonia Dietrich revive sua trajetória demonstrando a luta e as conquistas de como uma
menina humilde criada na zona rural e que buscou, com auxílio de sua família, se dedicar ao
estudo, mas ressalta que seu contato com os estudos ocorreu a partir de sua ida para a capital
de Mato Grosso, em Cuiabá. Veja-se:
De família humilde criada pela avó desde do nascimento que residia uma chácara
própria da família no município de santo Antônio de Leverger, no meado dos anos 80
foi morar na capital com sua avó que adquirir uma casa de COHAB no bairro tijucal,
no qual neste bairro que teve o contato com a escola pela primeira vez, onde estudei
todo o ensino fundamental na escola Estevão Alves Correa, já o ensino médio fiz na
escola privada com a metade bolsa e a outra metade paga pela minha mãe. Então
com o ensino médio concluído, foi à hora de se pensar em que fazer, pois o objetivo
meu e da minha família era fazer faculdade, tentei vestibular na UFMT, naquela
época dois, três dias de prova nem me lembro mais, não passei fui pra universidade
privada. Comecei a fazer o curso de licenciatura, na qual se encaixava na renda da
minha mãe, nos primeiros três meses em formato modular comecei então o curso de
letras na universidade de Cuiabá, mais logo descobrir que não era aquilo que queria,
mudei para o curso de ciências biológicas também no formato modular, na o segundo
semestre em diante comecei a forma regular noturno com aula ao sábados no período
da manha isto ocorreu ao longo de três anos e meio, antes de forma comecei
a especialização, concluir a licenciatura em 2004 . Antes de forma já trabalha como
professora sem experiência nenhuma, na família não tinha ninguém que trabalhava
ou trabalhou como professora e ao longo dos 16 anos trabalho como professora
sempre no contrato. Chegou um momento que só o curso de ciências biológicas não
estava sendo o suficiente, pois a concorrência estava sendo muito grande e poucas
aulas para essa disciplina, cursei então uma segunda licenciatura em matemática na
qual foi no ano de 2019. Tudo que adquiri e os compromissos que consigo a honrar
e com a profissão que escolhi ser professora de ciências biológicas e matemática.

Sonia Dietrich relata uma busca dos professores contratados em ter o mínimo de aulas
para gerar o contrato e que as aulas de Ciências e Biologia estavam cada vez menores e mais
concorridas, buscando com que fizesse sua segunda Licenciatura em Matemática.
É imprescindível lembrar que esse processo de formação inicial e continuada é
construído, diariamente, na vida do professor, os saberes docentes, o pensar e o fazer, de modo
que o professor adquira uma boa base do conhecimento.
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Percebe-se que a busca pela formação passa a ser essencial para os professores, portanto,
se dará sequência nos dados da pesquisa e se buscará compreender a formação inicial e
continuada das colaboradoras da pesquisa.

8.2

FORMAÇÃO INICIAL, CONTINUADA E O ENSINO DE BIOLOGIA

Ao acompanhar e realizar aplicação e leituras dos dados da pesquisa revela o passo a
passo desde o gostar da profissão, da formação inicial e da formação continuada, percorrendo
formações que lhe proporcionam subsídios para atuação em sala de aula.
Como foi a escolha pela profissão de professora?
Bertha Lutz
Sempre gostei dessa profissão, um sonho desde criança, sempre pensei na melhora
de vida minha e de minha família e via que só através dos estudos poderia conceder
esta melhora o sonho de ser professora passa a ser concretizado após o término da
licenciatura em Ciências Biológicas.

Sonia Dietrich
Na época escolhi um curso de nível superior que estava acessível a renda da família
para ser pago, uma vez que fiz na universidade privada. Então logo nos estágios que
veio a vontade e a disposição”.

Para Nóvoa (1992, p. 192):
A formação é algo que pertence ao próprio sujeito e se inscreve num processo de ser
(nossas vidas e experiências, nosso passado etc.) e num processo de ir sendo (nossos
projetos, nossa ideia de futuro). Paulo Freire explica-nos que ela nunca se dá por mera
acumulação. É uma conquista feita com muitas ajudas: dos mestres, dos livros, das
aulas, dos computadores. Mas depende sempre de um trabalho pessoal. Ninguém
forma ninguém. Cada um forma-se a si próprio.

Assim, se pode observar que o poder de decisão no processo de escolha e qual é o
momento e a hora de buscar novas qualificações fica a critério da pessoa em suas escolhas, nas
suas práticas, em sala de aula, ou seja, nas lacunas que vão surgindo como professor.
Ao perguntar para as colaboradoras quando foi o início da carreira como professora
de Biologia, ambas relataram que a experiência ocorreu após a conclusão da Licenciatura em
Ciências Biológicas.
Uma das indagações foi referente ao conteúdo de Biologia e qual as participantes mais
gostam de ensinar no Ensino Médio (EJA), sendo assim questionado: Conte-me episódios ou
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situações de uma aula que você tenha vivido sobre esse conteúdo, como ocorreu o
planejamento, a introdução, o desenvolvimento e a avaliação desse conceito.
Para Bertha Lutz:
Sobre as plantas.
Apresentei o tema da aula para os alunos, fizemos uma roda de conversas sobre as
plantas medicinais mais usadas pelas suas famílias, fizemos uma comparação com as
plantas medicinais usada pela sua família e pela família dos colegas, falei da
importância das plantas medicinais e seus benefícios, em seguida montamos grupos
de alunos para uma exposição na sala com mudas de plantas medicinais mais usada
pela família e seus nomes científico e como utilizá-las. Teve muito aprendizado e
aproveitamento nessa aula pois conhecemos novas plantas medicinais e trocamos
mudas para plantarmos e utilizarmos no nosso dia a dia.

Demonstra-se a troca de saberes entre professora e alunos para Shulman (1986), ao
professor lançar o tema da aula, como no caso da colaboradora da pesquisa Bertha Lutz, que
trata do conhecimento do conteúdo específico, mas que reflete diretamente em mais dois outros
conceitos adotados por Shulman, sendo esses o conhecimento pedagógico de conteúdo e o
curricular.
Conhecimento pedagógico de conteúdo (PCK)17 é a manifestação da prática deste
docente ao adotar processos pedagógicos para ajudar na apresentação do conteúdo e torná-lo
mais acessível na compreensão do aluno.
Já o conhecimento curricular é o conhecimento sobre o currículo, isto é, o conjunto de
programas elaborados para o ensino de assuntos específicos e tópicos em um dado nível, ou
seja, a docente trabalhar o tema plantas com alunos de idades diferentes e turmas diferentes,
como exemplo, alunos do 6º ano e alunos do 1º ano do Ensino Médio. Para Gonçalves e
Gonçalves (1998), a complexidade, a profundidade e a própria linguagem empregada em cada
uma dessas situações, certamente, serão diferentes.
É necessário que os participantes da pesquisa relatem suas vivências como alunos no
Ensino Fundamental, Médio ou Superior e de que forma isso repercute em sua visão atual sobre
o que é ser um bom professor.
Para Bertha Lutz:
No Ensino Fundamental tive um contato com professor de Ciências que foi
transformado e um marco para minha vida como estudante em ter dificuldade em
entender determinado conteúdo e de forma muito didática e prática ele conseguiu
quebrar essa dificuldade. Eu apaixonei por Biologia com o professor Danilo, as aulas
dele me fazia sempre buscar mais aprendizagem fora da sala de aula e, com isso, me
despertou uma paixão por Biologia, ao qual fez com que eu hoje também esteja
atuando como professora formada em Ciências Biológicas.
17

O Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK, da sigla em inglês Pedagogical Content Knowledge) é
considerado o conhecimento profissional específico de professores.
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Sonia Dietrich:
Tive uma professora de Ciências no 7º ano, na qual ela trabalha o reino plantei de
forma tão lúdica que me encantava, o quadro negro parecia um caderno de desenho
de tão lindo que ela expunha a matéria, já no Ensino Médio adora a parte da genética,
no nível superior ficou marcante pelas aulas de campo, laboratório e, também, pelos
estágios nas escolas.

As formas e os mecanismos que se aplicam pelo professor fazem a diferença na vida e
no ensino e aprendizagem dos alunos, ambos relatam em suas narrativas que os professores
foram os grandes mentores a inspirarem suas carreiras na docência.
Como você se vê como professora que ensina Biologia, desde sua formação inicial até
os dias de hoje.
Bertha Lutz revela:
Me vejo cada ano aprimorando e aprendendo cada vez mais, pois na teoria é uma
coisa e na prática totalmente diferente, pois além de ser professora temos que ser
amigos dos alunos e temos sempre que aprender a lidar com o inesperado.

Sonia Dietrich diz:
Bem diferente, a faculdade não ensina ser professor você tem o conhecimento
adquirido, mas quando vai pra sala de aula é bem diferente ao longo dos anos posso
dizer que melhorei muito não digo que era uma péssima professora vou pontuar no
aspecto da metodologia a dinâmica em lidar com os alunos e também a troca de
experiências com colegas isso sim me torna uma professora melhor do que aquele
quando se formou e foi pra sala de aula.

Sobre a ressignificação dos processos formativos, Pimenta (2012) reverbera que o
conceito é uma construção da identidade do docente. Para a autora, essa identidade profissional
se torna algo modificado, a partir da participação social do profissional, agregando novos
significados como ser social.
Para além disso, é necessário estabelecer estes saberes da experiência se pautando assim
no processo de constituição de identidade dos futuros docentes. Pimenta (2012) complementa:
[...] a partir da significação social da profissão [...] da reafirmação de práticas
consagradas culturalmente e que permanecem significativas [...] que resistem a
inovações porque prenhes de saberes válidos às necessidades da realidade. Do
confronto entre teorias e as práticas, da análise das práticas à luz das teorias existentes,
da construção de novas teorias. Constrói-se, também, pelo significado que cada
professor, enquanto ator e autor, confere à atividade docente no seu cotidiano a partir
de valores, de seu modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas
representações, de seus saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que tem em
sua vida o ser professor. Assim como a partir de sua rede de relações com outros
professores, nas escolas, nos sindicatos e em outros agrupamentos.
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Ao trazer para a narrativa as respostas das colaboradoras da pesquisa, a questão de curso
e atividades formativas das quais estão participando desde a formação. Bertha Lutz revela:
Tenho feitos vários cursos na área do meio ambiente: Educação do campo, educação
ambiental e sustentabilidade, e vários outros cursos na área da educação, que são
disponibilizados pelo CEFAPRO.

Pode-se perceber que o foco da professora Bertha Lutz é, principalmente, ligado à
Ecologia e educação do campo, denota que por inúmeras vezes, desde a sua formação como
aluna das fases iniciais e do Ensino Médio, a mesma relata experiências voltadas para esta
ramificação da Biologia.
Já para colaboradora da pesquisa Sonia Dietrich, o que acrescenta é a formação
continuada ofertada pela Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, a qual a mesma faz parte
do quadro interino, mas ambas relatam o CEFAPRO como Instituição de formação continuada.
Sonia Dietrich:
Formação continuada oferecida pelo CEFAPRO, pelas escolas que trabalho e
Secretaria de Educação de Cuiabá.

Ao compreender a questão do processo formativo se evidencia que as colaboradoras da
pesquisa buscam suas formações, conforme as estruturas, que lhes são ofertadas, pela Secretaria
Municipal e Estadual, assim como pelo Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da
Educação Básica.
Já ao perguntar o que aprenderam no curso de formação inicial e o que ensinam hoje no
Ensino Médio na EJA, Bertha Lutz:
Com o passar do tempo tudo vai mudando a ciências em si sofrem alterações, os
conceitos também a partir do momento que irão surgindo novas pesquisas e
descobertas, com isso devemos estar sempre atualizados com as informações mais
atuais possíveis, hoje trabalho muito em cima da BNCC, pois houve essa nova
mudança. Aliás, mudança essa que veio de cima para baixo sem ao menos termos a
ampla participação, quando assustamos os documentos estavam chegando no estilo
cumpra-se. E assim foi sem muita formação, pois foi tudo em cima da hora sem um
planejamento prévio estávamos todos perdidos até que o CEFAPRO nos mandou
algumas orientações para fazermos o debate e estudos na sala do educador. Daí
começamos a ter uma luz ao ter acesso aos documentos e estudar sobre a BNCC
readequando o currículo para trabalharmos com os alunos.

Fica evidenciado na narrativa da colaboradora Bertha Lutz, que é necessário buscar a
formação, pois a Ciência está em constante evolução, sendo um dos pontos questionados pela
colaboradora, que foi justamente como ocorreu a implantação da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), demonstrando angústia em não poder ter um debate e formação mais
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adequada, mas pontua também a importância do CEFAPRO naquele determinado momento,
em que as ações vinham ocorrendo de cima para baixo, ou seja, uma implantação sem amplo
debate com a sociedade em geral.
Acompanha-se segundo a visão de Sonia Dietrich:
Como já pontuei em uma das questões acima, o curso de formação inicial ensina os
conteúdos, mas há prática muito pouco ou quase nada, em relação a modalidade EJA
aprendi a ensinar e repassar conteúdos de acordo com a necessidades da clientela
respeitando os conteúdos impostos pela Diretrizes Curriculares Nacionais da
Educação Básica, mas de forma diferenciada na didática e metodologia que nos
cursos não ensinam somente praticando, lidando com as diversidades dos alunos no
dia a dia.

Para Sonia Dietrich, a formação inicial ensina os conteúdos, mas quando relata a
respeito da prática, essa é considerada como muito pouco ou quase nada, ou seja, isso repercute
como um ponto a ser discutido e avaliado, pois se sabe que mudanças na formação já ocorreram
nas Resoluções de 01/2002, 02/2015, 04/2019 aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação
e têm ajudado a fortalecer nas formações de professores, sendo necessário agora que isso
chegue na prática, com relação à modalidade da EJA demonstra uma lacuna formativa, na qual
a colaboradora relata que aprendeu a trabalhar nesta modalidade ao ensinar com os conteúdos
de Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica.
Ao relacionar seus saberes, a colaboradora Sonia Dietrich se respalda em dois primeiros
tipos de conhecimento, ou seja, conhecimento pedagógico e o de conteúdo, percorrendo em seu
dia a dia, em sala de aula, experiências moldando assim seus saberes para compartilhar com
seus alunos o ensinar da forma específica de sua matéria, ou seja, o que Shulman (1998) enfatiza
como conhecimento pedagógico de conteúdo PCK.
Dando continuidade, ao serem questionadas acerca do que vivenciaram na formação
inicial, em termos de Ciências Biológicas, que possa tê-las marcado, de forma positiva ou
negativamente, e como lidariam hoje com este acontecimento.
Para Bertha Lutz:
O que me marcou muito foram os conhecimentos a respeito ao meio ambiente, eu amo
colocar em prática o que eu aprendi, principalmente, na área das plantas. Quando a
gente tem uma base teórica é mais fácil você lidar com o nosso dia a dia. Estou sempre
fazendo pesquisa sobre as plantas. Em minha formação inicial pude compreender
melhor sobre esses aspectos relacionados a esses conteúdos, posso dizer que foi algo
muito positivo em minha formação. Um dos aspectos negativo é que nem sempre o
que aprendemos na universidade vamos conseguir passar aos nossos alunos pois é
muito precária nossas escolas em termo de prática, não temos laboratórios e nem
instrumentos que possam nos dar suporte para transformar as aulas teóricas em
prática diminuindo assim o distanciamento do abstrato.
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Já Sonia Dietrich relata que:
Positivo as aulas práticas, pois vivenciamos e ao mesmo tempo fazíamos parte do
processo, sendo que poderíamos refazer várias vezes para chegar no resultado
esperando tanto as aulas de laboratórios ou as de campos. Negativo cobranças de
conteúdos que não são da nossa realidade, na faculdade sei que é importante mais
cobrar isso no ensino de Ciências ou Biologia, àss vezes fica fora do contexto do
aluno até porque ele não presencia esta realidade, então tenho que adaptar a sua
realidade.

Para as participantes se evidencia que o que é aplicado na formação inicial, às vezes, se
torna distante da realidade do aluno, o que faz com que as colaboradoras precisem criar
estratégias, buscando diminuir os impactos pedagógicos dos alunos no que se refere aos
conteúdos aplicados, e que nem sempre o que é aplicado na faculdade é possível aplicar na
realidade do aluno.
Na contribuição de Shulman (1998), ao destacar as questões dos saberes, no caso o
Conhecimento dos alunos e de suas características:
Conhecimento dos estudantes, individual e coletivamente, em suas con- cepções,
preconcepções, formas de aprender e equívocos mais comuns, contextualizando-os
em suas histórias de vida, para acolher as diferentes necessidades de aprendizagem.
Na ausência desse conhecimento, o professor pode fundamentar suas decisões na visão
que possui sobre como era, quando estudante, ou desconsiderar o processo de
aprendizado discente, tendências que podem ter desdobramentos negativos,
dificultando a adequação dos objetivos pedagógicos e adaptação das metodologias de
ensino às características dos estudantes (Shulman,1987, p. 1-22).

Assim, percorrendo as evidências nas narrativas das participantes foi perguntado a elas
o que é para elas ensinar Biologia no Ensino Médio na modalidade EJA e Bertha Lutz diz:
A meu ver ensinar Biologia no Ensino Médio EJA é mais fácil, pois os estudantes
nessa fase apresentam maior maturidade, os objetivos educacionais devem ser
propositivos, tanto na abordagem das informações e conceitos, quanto aos
procedimentos, as atitudes aos valores envolvidos.

Sonia Dietrich destaca que:
Eu particularmente tenho uma grande satisfação e gosto de lidar com esta
modalidade, pois há uma diversidade de alunos com vivências bem diferentes, alunos
que por motivos diferentes pararam de estudar ou até mesmo alunos que frequentam
a escola para sair de casa, pois sente bem em estar numa sala de aula. Trabalhar os
conteúdos que eles se interessam o despertar a curiosidade deles é muito bom, pois
muitas vezes alguns deles sai direto do serviço para a escola, mesmo assim tem
disponibilidade em realizar as atividades os alunos cobram atividades práticas o que
eles mais adoram em fazer tornando assim as aulas diferentes e não deixando de
ensinar os conteúdos.
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Para dar ênfase, a narrativa da colaboradora expressa a contribuição de Shulman (1998),
ao destacar as questões dos saberes, no caso o Conhecimento do contexto educacional que
revela um processo de compreensão que engloba do micro ao macro, o micro como o
funcionamento do grupo, da turma e da escola, e o macro como a gestão e financiamento
escolar, bem como a comunidade e suas culturas. Essa consciência favorece na construção para
uma melhor operacionalização do ensino, buscando assim um maior comprometimento junto à
Instituição e sua comunidade escolar, bem como a sociedade em geral.
Aos saberes científicos e pedagógicos de conteúdo subjacentes aos colaboradores da
pesquisa, que lecionam no Ensino Médio modalidade EJA e se passa a compreender este
movimento de construção dos saberes, a partir das narrativas expressas, ou indagar como é
organizado o currículo de Biologia no ano em que vocês atuam? Como ocorre o planejamento
dos conteúdos do ensino de Biologia?
As colaboradoras reverberam que são organizados de acordo com a BNCC e de acordo
com o Projeto Político da Escola, juntamente com isso, o plano anual da escola e o ementário,
assim construindo o que é esperado dos alunos no decorrer do ano.
Como ocorre o planejamento dos conteúdos do ensino de Biologia, para Bertha Lutz
com a implantação da BNCC, os conteúdos são planejados de acordo com os descritores a serem
trabalhados com esses alunos e as competências a serem alcançadas.
Sonia Dietrich enfatiza que:
Na semana pedagógica são definidos os conteúdos abordados de acordo com a
BNCC, inseridos também alguns assuntos que não são contemplados pela mesma,
mais que fazem parte na realidade do aluno onde estão inseridos.

Pode-se observar que a narrativa de uma acaba complementando a fala da outra ao se
revelar que o planejamento se constrói através da BNCC, na semana pedagógica18, e que
existem conteúdos que não são contemplados na BNCC e acabam sendo inseridos
contextualizando a realidade da referida comunidade escolar.
Para Shulman (1998), este conhecimento denominado Conhecimento do currículo
serve:
Como “ferramentas para o ofício” do professor, pois o ensino de uma disciplina ou
conteúdo não é um fim em si mesmo, mas um veículo a serviço de outros fins. Logo,
18

As Semanas Pedagógicas consistem em promover a formação continuada dos profissionais da educação através
de discussões pautadas em aportes teóricos relevantes sobre temas emergentes, que afetam o cotidiano da sala de
aula, bem como o processo de ensino e aprendizagem, de modo a fundamentar os profissionais da educação para
o planejamento do semestre letivo.
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é essencial conhecer a organização e os princípios fundamentais do curso, a inserção
do conteúdo e da disciplina na formação, a repercussão e contribuições desta
disciplina para o discente e para a sua formação humana e profissional, de maneira a
favorecer que o professor conduza a disciplina com consciência e intencionalidade.

Ao perguntar se as colaboradoras consideram que possuem um bom domínio dos
conteúdos de Biologia que desenvolvem? Por quê?
Bertha Lutz diz:
Que sim, pois tem vontade e disposição para estudar e aperfeiçoar cada vez mais o
conhecimento.

Na narrativa de Sonia Dietrich:
Sim, porque todos os conteúdos que ministro são estudados e por mim preparados,
tenho um planejamento como vai ser trabalhado cada conteúdo, o que eu tenho
dificuldade em trabalhar sempre tenho troca de ideias com os colegas, também busco
em outros meios para facilitar essa transmissão de conhecimento.

Nessa construção de diálogo entre pesquisador e pesquisados surge a pergunta: dos
conteúdos de Biologia desenvolvidos, qual desperta em você mais motivação para ensinar?
Bertha Lutz explica:
Reino das plantas, e assuntos relacionado ao meio ambiente, são conteúdos que na
grande maioria conseguimos casar a teoria com a prática, fazendo com que os alunos
tenham melhor envolvimento e aprendizagem.

Sonia Dietrich:
A parte de ecologia, pois podemos abordar vários aspectos, pois a um enriquecimento
muito grande neste conteúdo também está na realidade dos nossos alunos.

Ao perguntar para as colaboradoras como organizam/desenvolvem esse conteúdo em
sala de aula, Bertha Lutz relata:
Com aulas expositiva e dialogada, usando de experiência e muita pesquisa sobre o
assunto abordado. Sempre trazendo o conteúdo para o dia a dia de cada aluno.

Na perspectiva de Sonia Dietrich:
Organizo em apresentar o conteúdo, contextualizar sobre o mesmo
dependo do assunto abrir para debates, lembrando que sempre trabalho de forma
dialogada e expositiva então o aluno pode dar sua opinião e até mesmo questionar,
então concluo o assunto e partimos para a prática com exercícios.

Pode-se compreender uma aproximação das colaboradoras da pesquisa quando é
perguntado como elas organizam/desenvolvem esse conteúdo para ministrar em suas aulas, de
forma dialogada e expositiva, finalizando com a prática.
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Tecendo este diálogo entre pesquisador e colaboradoras foi perguntado se elas usam a
BNCC de Biologia do Ensino Médio, na organização e no desenvolvimento dos conteúdos que
ensinam, e de que forma.
Bertha Lutz:
Sim faço a utilização da BNCC, pois agora é o documento que rege a base curricular
dos conteúdos a serem trabalhados a respeito da aprendizagem mínima que os alunos
necessitam de acordo com a sua respectiva série. Nós da área nos reunimos em
montamos o planejamento anual e, depois, fragmentamos em quinzenalmente
adaptando e organizando para que não tenha disparidade entre as turmas das
mesmas séries pois nem sempre é o mesmo professor que pega todos as turmas de 1º
do ensino médio ou outras turmas por exemplo. Uma das coisas que observamos é
em relação aos conteúdo dos livros didáticos onde não atedia o mínimo exigido e que
o livro que tínhamos adotados que mais se encaixava a realidade escolar não veio.

Sonia Dietrich:
Como um dos eixos para o ensino da Biologia, pois o mesmo que rege todo o ensino
não só dessa disciplina, mas a BNCC trouxe uma forma diferenciada de trabalhar ao
mesmo tempo modificou alguns conteúdos que sempre teve uma ordem cronológica
para trabalhar, a agora isso foi mudado, a única preocupação que eu tenho ao
abordar certos assuntos se o aluno ainda não teve essas abordagens antes para dar
sequência no conteúdo. Mas a BNCC traz metodologia que facilitaram o estudo dos
alunos que ao longo do seu Ensino Médio ele tem que adquirir as suas habilidades
de acordo com a competência. Já com relação à organização e conteúdo é decidido
em grupo, ou seja, em nossas reuniões de área realizamos os alinhamentos
necessários para não ter muita diferença e todos possam cumprir com o
planejamento.

Ambas compreendem a necessidade da utilização da BNCC como norteadoras, mas
também reconhecem que é necessário incluir conteúdos e conhecimentos não especificados no
BNCC, moldando a realidade local ampliando assim olhares do micro ao macro.
Demonstram que buscam harmonizar os planos de aulas, através de encontros de área,
cumprindo com o que é estabelecido em diminuir a desigualdade do conhecimento planejando
para que os alunos tenham as habilidades de acordo com as competências.
Agora o questionamento é referente a quais relações as participantes estabelecem dos
conteúdos, que ensinam com o ambiente em que seus alunos vivem.
Bertha Lutz:
Nós aqui realizamos sondagem dos nossos alunos para definir qual é a nossa
clientela, através desta sondagem avaliamos as questões da localidade, do convívio
social pois atendemos desde ribeirinhos, zona rural e urbana, fazendo com que é uma
construção de conhecimentos pois são estudantes de realidades e vivências diferentes
possibilitando assim trocas de experiências enriquecedoras principalmente ao irmos
a campo.
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Sonia Dietrich:
Tento sempre relacionar com a realidade dos alunos, exemplo :saúde, impactos
ambientais, atitudes do dia a dia em relação a preservação e conservação. O
conteúdo é selecionado e adaptado de acordo com a BNCC e transformado na
realidade de nossos alunos, a área sempre reúne para fazer os ajustes e diagnostico
de nossos alunos.

Shulman (2014, p. 207) enfatiza que o conhecimento pedagógico do conteúdo é:
Das categorias de especial interesse, porque identifica os distintos corpos de
conhecimentos necessários para ensinar. Ele representa a combinação de conteúdo e
pedagogia no entendimento de como tópicos específicos, problemas ou questões são
organizados, representados e adaptados para os diversos interesses e aptidões dos
alunos, e apresentados no processo educacional em sala de aula. O conhecimento
pedagógico do conteúdo é, muito provavelmente, a categoria que melhor distingue a
compreensão de um especialista em conteúdo daquela de um pedagogo.

Assim se chancela que o professor da área específica possa adaptar o conteúdo, tornando
cada vez mais próximo da realidade do aluno, fazendo com que se torne mais pedagógico e
compreensível.
Para encerrar esta etapa foi indagado para as colaboradoras quais são as maiores
dificuldades que vocês têm enfrentado no processo de suas atuações como profissional e a que
vocês atribuem estas dificuldades.
Bertha Lutz:
Bom todos os dias enfrentamos barreiras e obstáculos e por mais que tentamos nos
esforçar somos criticados, enfrentamos governos que não dão a mínima para
educação, enfrentamos a diminuição de investimentos em infraestrutura nas unidades
escolares as quais não permiti que avancemos por ausência de materiais didáticos e
matérias para realizamos uma boa aula prática, as vezes me sinto remando contra a
maré, desprendendo muito energia contra um sistema governante que oprime todos
nós trabalhadores, isso é um fator que nos desmotiva, o pior que aumentou o número
de famílias que ao invés de ajudar a escola e seus profissionais segue a linha de
artilharia atacando a escola e seus funcionários. Precisamos ser mais valorizados
perante a sociedade e nossos governantes. Vejamos o exemplo das aulas remotas o
governo nos abandonou literalmente fomos deixados a própria sorte sem nenhuma
capacitação sem nem perguntar se tínhamos estruturas em nossas residências para
desenvolver as aulas isso me deixou muito angustiada pois o fracasso de tudo isso
com toda a certeza é transferida para os nossos ombros.

Sonia Dietrich:
Há várias dificuldades como a estrutura física, a falta de matérias para ministrar
uma boa aula, seja ela teórica ou prática, a falta de interesses dos alunos, muitas
vezes, já desaminados pelo sistema de educação ou problemas familiares.

As colaboradoras da pesquisa demonstraram, em suas narrativas, que as dificuldades na
profissão ainda caminham por fatores, aos quais já vêm de muitas décadas e ajudam a
compreender que a estrutura ainda é precária.

104

Ao relatar a falta de estrutura física, a escassez na oferta de materiais pedagógicos,
desestrutura familiar com inversão de valores em relação aos profissionais da educação, tanto
por parte do Governo quanto dos familiares dos alunos, também sendo perceptível nas
narrativas a desmotivação por parte dos alunos.
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9

CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS

Viver é um rasgar-se e emendar-se.
Guimarães Rosa

Nesta seção são descritas as percepções e as compreensões inerentes aos saberes
docentes. No sentido e no olhar de quem está, em sala de aula, produzindo e compartilhando
saberes docentes de Biologia na modalidade EJA Ensino Médio.
Desse modo se fez necessário ouvir, sentir e observar com os olhos atentos para tecer,
com fidedignidade, o que é transmitido por meio das narrativas das professoras colaboradoras
da pesquisa.
Tais narrativas têm como processo a construção dos saberes apropriados ao longo de
sua trajetória pessoal dentro da sociedade e em sua carreira profissional na docência. Assim, se
busca na interpelação significados para tais saberes sem o propósito de julgar como se versa
esse processo, mas sim narrar os fatos coletados das experiências das colaboradoras da
pesquisa.
Ao realizar este percurso histórico das narrativas se revela que suas experiências como
professoras de Biologia, na modalidade EJA Ensino Médio, já é uma construção de saberes,
dando significância para suas abordagens docentes, em sala de aula, na teoria e prática,
demonstrando o entrelaçamento entre alunos e conceitos científicos aproximando, portanto, as
Ciências Biológicas da realidade dos alunos.
Dessa forma se pode denotar conjunturas bem-sucedidas, quando as colaboradoras
trazem relatos da transformação do conteúdo científico, tornando-os mais compreensíveis e
pedagógicos aos alunos, assim demonstrando o que Shulman (2014) revela:
A verificação do entendimento do aluno durante o ensino interativo. Testar o
entendimento do aluno no final das aulas ou unidades. Avaliar o próprio desempenho
e ajustá-lo às experiências (2014, p. 216).

Adotando a pesquisa narrativa como concepção metodológica na dissertação,
demonstra-se como uma importante ferramenta de desenvolvimento e de crescimento pessoal
e profissional, possibilitando novos olhares nas abordagens pedagógicas já utilizadas em sala
de aula.
Esse crescimento percebido envolve todos os agentes, transformando-os do micro ao
macro, do individual ao coletivo, abrangendo, portanto, a dinâmica do processo de construção
dos saberes do investigador e investigados, possibilitando assim a compreensão do processo de
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formação.
Desse modo, os percursos da epistemologia são desafiadores, mas motivam a buscar
sempre aquilo que se pretende compreender desde o momento inicial da investigação até os
resultados para responder o problema da pesquisa: como se configuram e se expressam saberes
científicos e pedagógicos de conteúdo de Biologia subjacentes à docência de professores no
Ensino Médio, ao relatarem o ensino que realizam na Educação de Jovens e Adultos?
Doravante já com as narrativas e os percursos galgados, os resultados da investigação
vêm surgindo, nas contextualizações das experimentações expressas pelas professoras
colaboradoras da pesquisa.
Os sentimentos e as emoções das professoras trazem significância nesse percurso
investigativo, em que doar-se é um dos atos mais nobres na construção do indivíduo perante a
sociedade e, assim, as colaboradoras da pesquisa o fizeram.
Assim, dispor-se a ser investigado não é uma das atitudes mais confortáveis, ainda mais
quando se trata de seus deveres de ofício, de sua profissão e da sua trajetória de vida pessoal e
profissional.
Ao narrarem suas práticas, em sala de aula, e a evolução de como são construídos os
saberes subjacentes à Biologia, se demonstra que não basta somente o conhecimento do
conteúdo, mas sim para além, sendo necessário que o docente tenha uma base dos
conhecimentos a serem aplicados, construa o conhecimento pedagógico desse conteúdo acerca
do conhecimento curricular.
Desse modo, o professor precisa conhecer os fatores sociais, as tradições e as vivências
dos seus alunos, pois compreendendo o Mundo em que se está inserido se desperte a
necessidade de buscar novos conhecimentos para adaptá-los e transformá-los em um
conhecimento mais acessível, cientificamente, para sua comunidade escolar.
Os docentes sempre possuem uma preferência em determinado conteúdo, sendo aquele
que dá satisfação em transmiti-lo, principalmente, os que se têm maior facilidade, a Biologia
proporciona uma diversidade e possibilidade de conteúdos, mas é importante salientar que
existem documentos que norteiam o trabalho docente, que devem ser seguidos.
Essa aproximação para troca de experiências e de vivências, que se constroem ao longo
da prática docente, ajudam a fortalecer e, ao mesmo tempo, se tornam um processo formativo,
demonstrando a importância das reuniões de área.
Entretanto, as colaboradoras narram outras dificuldades, que acabam atrapalhando o
bom desempenho, em sala de aula, como a falta de estruturas adequadas para suas práticas de
ensino, pois nem todos os conteúdos de Biologia conseguem ser analisados, visualizados e
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propiciarem interações sem a utilização das tecnologias.
Por outro lado, percebe-se o esforço das colaboradoras da pesquisa em buscarem
alternativas para expressarem, aos seus alunos, os saberes que se aprendem ao criarem métodos,
pedagogicamente, mais acessíveis à compreensão dos alunos.
Percebe-se, também, que as colaboradoras, ao narrarem seus processos de construções
históricas e formativas, se esforçam para sempre estarem buscando a formação para suas aulas,
mesmo que de um formato autodidático, possibilitando, assim, uma tentativa de melhorar a
mediação do seu conhecimento e o conteúdo específico.
Outro ponto importante a destacar é justamente o compromisso que as colaboradoras
ressaltam pela profissão, a responsabilidade com o ensino e a realização pessoal.
Expressam a valorização de saberes, que segue se constituindo a cada momento, em que
buscam entre os alunos, os professores da área, os amigos, a sociedade acadêmica e a sociedade
em geral, o aumento da aptidão propiciadas nessas relações.
Essa qualificação é necessária, por mais que se tenha boas formações iniciais, mas
sempre haverá novidades envolvendo a Ciência, são temas que hoje implicam uma teoria e no
futuro poderão ser superadas.
A evolução é constante e esse processo evolutivo é o que move a sociedade, cada vez
mais plural, dinâmica e tecnológica, criando assim possibilidades para novos conhecimentos e
experiências.
Mediante as experiências mencionadas nas narrativas, os saberes manifestados, pelas
colaboradoras da pesquisa, reverberam o saber de conteúdo específico no Ensino de Biologia,
saber pedagógico de conteúdo, saber estratégico e saber da experiência, sendo este último de
destaque com maior ênfase.
Ao manifestarem o saber de conteúdo específico e o saber pedagógico de conteúdo, as
colaboradoras da pesquisa demonstraram estar confortáveis ao relatarem, com propriedade,
aquilo que elas mesmas se enchem de orgulho em dizer que são professores da área de formação
específica, dando maior suporte ao saber-fazer.
Já no que tange ao saber estratégico, esse se revela a partir do momento em que as
colaboradoras buscam criar estratégias pedagógicas para auxiliar o processo de aprender do
aluno em uma forma facilitadora, o agir do professor diante da construção do saber e as
dificuldades do aluno.
As colaboradoras enfatizam, em suas narrativas, o saber da experiência de que se
apoderaram ao longo das suas trajetórias acadêmicas e profissionais, ao relatarem suas práticas,
que ao mesmo tempo demonstram a empatia em partilhar com alunos e colegas de trabalho.
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Portanto, colabora-se com os resultados obtidos da pesquisa ao dialogar e contribuir
para o que já vem sendo pesquisado no campo dos saberes científicos e pedagógicos de
conteúdo de Biologia no Ensino Médio modalidade EJA.
Corroborando, portanto, nos relatos de experiências das colaboradoras da pesquisa para
que se tenha maior compreensão na construção da aplicação da metodologia do caminho
epistemológico a se orientar como uma base teórica consistente na prática do Ensino de
Biologia no Ensino Médio, modalidade Educação de Jovens e Adultos para o Estado de Mato
Grosso e Brasil.
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