
1 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAJETÓRIAS FORMATIVAS DE PROFESSORES FORMADORES E SUAS 

CONCEPÇÕES DE BIOLOGIA E DE SEU ENSINO: UMA ANÁLISE A PARTIR 

DOS ESTATUTOS ESTRUTURANTES DA BIOLOGIA 

 

 

 

 

MONIKE HYASMIN GOMES MIRANDA 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2015 



2 
 

 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR AS TESES E 

DISSERTAÇÕES ELETRÔNICAS (TEDE) NA BIBLIOTECA DIGITAL DA UFG 

 

Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de Goiás (UFG) a 

disponibilizar, gratuitamente, por meio da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD/UFG), 

sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o documento conforme 

permissões assinaladas abaixo, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da 

produção científica brasileira, a partir desta data. 

 1. Identificação do material bibliográfico:        [X] Dissertação         [  ] Tese 

  
 2. Identificação da Tese ou Dissertação 

Autor (a): Monike Hyasmin Gomes Miranda 

E-mail: biomonike@gmail.com   

Seu e-mail pode ser disponibilizado na página?   [X]Sim            [  ] Não 

Vínculo empregatício do autor  

Agência de fomento:  Sigla:  

País: Brasil UF:GO  CNPJ:  

Título: Trajetórias Formativas De Professores Formadores E Suas Concepções De Biologia E De Seu Ensino: 

Uma Análise A Partir Dos Estatutos Estruturantes Da Biologia 

Palavras-chave: Professores Formadores. Trajetórias Formativas. Concepções de Biologia. Ensino 

Título em outra língua: The trayectories formatives of trainers teachers and Biology conceptions and their 

education: an analysis from the statutes structural biology. 

Palavras-chave em outra língua:   

Training Teachers. Formative trajectory. Conceptions of Biology. Teaching. 

Área de concentração: Qualificação de Professores de Ciências e Matemática 

Data defesa: (dd/mm/aaaa) 26/10/2015           

Programa de Pós-Graduação: Educação em Ciências e Matemática 

Orientador (a): Profª. Drª. Dalva Eterna Gonçalves Rosa 

E-mail: dalvagr@uol.com.br 

Co-orientador (a):* Profª. Drª. Simone Sendin Moreira Guimarães 

E-mail: sisendin@gmail.com 

*Necessita do  CPF quando não constar no SisPG 

3. Informações de acesso ao documento: 

Liberação para disponibilização?
1
                            [X] total          [   ] parcial 

 

Em caso de disponibilização parcial, assinale as permissões: 

[  ] Capítulos. Especifique: __________________________________________________ 

[  ] Outras restrições: _____________________________________________________ 

 

Havendo concordância com a disponibilização eletrônica, torna-se imprescindível o envio do(s) arquivo(s) em 

formato digital PDF ou DOC da tese ou dissertação. 

O Sistema da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações garante aos autores, que os arquivos contendo 

eletronicamente as teses e ou dissertações, antes de sua disponibilização, receberão procedimentos de segurança, 

criptografia (para não permitir cópia e extração de conteúdo, permitindo apenas impressão fraca) usando o 

padrão do Acrobat.  

 

________________________________________            Data: 27/ 11/ 2015 

               Assinatura do (a) autor (a) 

 

                                                           
1
 Em caso de restrição, esta poderá ser mantida por até um ano a partir da data de defesa. A extensão deste 

prazo suscita justificativa junto à coordenação do curso. Todo resumo e meta dados ficarão sempre 
disponibilizados.  



3 
 

 

MONIKE HYASMIN GOMES MIRANDA 

 

 

 

 

TRAJETÓRIAS FORMATIVAS DE PROFESSORES FORMADORES E SUAS 

CONCEPÇÕES DE BIOLOGIA E DE SEU ENSINO: UMA ANÁLISE A PARTIR 

DOS ESTATUTOS ESTRUTURANTES DA BIOLOGIA 

 

 

 

Dissertação apresentada à banca examinadora 

como requisito parcial para a obtenção do grau de 

Mestre em Educação em Ciências e Matemática, 

na Universidade Federal de Goiás. 

 

Orientadora: Profa. Dra. Dalva Eterna Gonçalves 

Rosa. 

Co-orientadora: Profa. Dra. Simone Sendin M. 

Guimarães 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2015 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

 

À Deus, meu Criador e Senhor. 

Aos meus avós, Maria José e Sebastião (in memorian), pelo cuidado, carinho e investimento 

material e emocional. 

Ao meu marido e melhor amigo, Iris, pelo carinho, amor e compreensão. 

À minha filha Geovana, tão sonhada, ainda em meu ventre. 

 

 



6 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

Em primeiro lugar, agradeço à DEUS, meu Senhor e Salvador, a quem eu devo tudo que 

tenho e tudo que sou. A Ele toda honra, glória e louvor. 

À professora Dra. Dalva Eterna Gonçalves Rosa, minha orientadora, que me acolheu e se 

dispôs a caminhar comigo na construção deste trabalho, oportunizando preciosos encontros de 

orientação. Meus sinceros agradecimentos. 

À professora Dra. Simone Sendin Moreira Guimarães, minha co-orientadora e amiga. Nem 

tenho palavras para expressar o quanto suas palavras ou ausência delas, seus gestos de carinho 

e motivação foram importantes para mim. Muito obrigada por tudo! 

Aos professores Dra. Ruth Catarina Cerqueira Ribeiro de Souza e Dr. Antônio Fernandes 

Nascimento Júnior, pelas contribuições para melhoria e organização deste trabalho. 

Aos professores que participaram da pesquisa, muitos deles meus professores de graduação, 

pela disposição em colaborar. 

À UFG e ao Programa de Mestrado em Educação em Ciências e Matemática, representados 

pelos professores e meus colegas de turma. 

Ao LESEC e todas as pessoas que o compõe, professores e colegas, onde eu vivi momentos 

de crises conceituais, fiz amigos e cresci. 

Aos meus avós Maria José e Sebastião (in memorian) pelo investimento em toda minha 

formação escolar e pessoal. E, principalmente, à minha avó que cuidou de mim e, muitas 

vezes, da minha casa para que eu pudesse estudar. Receba minha gratidão eterna! 

Ao meu marido, Iris, amor da minha vida, com quem sempre pude contar com carinho, amor 

e compreensão. E que sempre acreditou que eu sou a melhor profissional e estudante, mesmo 

sabendo que estou longe disso, sua confiança me fortaleceu. Muito obrigada, amor. 

Aos meus amigos e familiares, pela compreensão nos momentos de ausência. Por todas as 

orações que dedicaram a mim. Agradeço com imenso carinho. 

Agradeço à FAPEG – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, pelo incentivo 

financeiro disponibilizado para a realização desta pesquisa. 

E a todos aqueles que, de alguma forma, participaram e contribuíram para a realização deste 

trabalho, e que não foram citados, mas com certeza não foram esquecidos... 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caminhamos construindo uma itinerância que se 

desenvolve entre a errância e o resultado, muitas vezes 

incerto e inesperado, de nossas estratégias. A incerteza 

nos acompanha e a esperança nos impulsiona.  

(Edgar Morin) 

 

 

 

 



8 
 

 

 

RESUMO 

 

 

 

A Biologia, como conhecimento produzido pelo homem, veio se constituindo através dos 

tempos permeada por contextos históricos e sociais. A incessante busca do homem em 

entender a natureza, a vida e os fenômenos por eles envolvidos, propiciou à humanidade o 

conhecimento biológico que se transforma e é transformado a cada época. Assim, para 

compreender a Biologia é preciso ir além dos conceitos, sendo necessário considerar os 

aspectos ontológicos, epistemológicos e histórico-sociais da construção do conhecimento. Os 

professores que formam professores que ensinarão Biologia tiveram trajetórias formativas 

distintas, o que possibilita diferentes concepções sobre a ciência e a Biologia, as quais se 

manifestam em suas práticas docentes, nos diversos modos de se relacionarem com o 

conhecimento, contribuindo para a formação da identidade de novos professores. Por assim 

entender, o objetivo desse trabalho foi conhecer a trajetória formativa dos professores do 

curso de licenciatura em Ciências Biológicas da UFG, investigar suas concepções de Biologia 

e de ensino de Biologia e discutir sobre os desdobramentos destas na formação de professores 

de ciências/Biologia. Foram usados como base para a compreensão dessas concepções os 

quatro estatutos estruturantes da Biologia, propostos por Nascimento Júnior (2010): 

ontológico, epistemológico, conceitual e histórico-social. Foi elaborado um questionário com 

questões objetivas e dissertativas sobre a trajetória formativa dos professores e suas 

concepções de Biologia e seu ensino. Constatamos que as trajetórias formativas são 

complexas e heterogêneas. Quanto às concepções de homem, natureza, vida e construção do 

conhecimento científico verificamos que estão relacionadas ao modo de como os formadores 

consideram que deve ser o ensino de Biologia. 

 

 

Palavras-chave: Professores Formadores. Trajetórias Formativas. Concepções de Biologia. 

Ensino. 
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ABSTRACT 

 

Biology as knowledge produced by man has been constituted through the ages, permeated by 

historical and social contexts. The relentless pursuit of man to understand nature, life and the 

phenomena it involved, led to humanity biological knowledge that transforms and is 

transformed in time to time. So to understand Biology is necessary to go beyond the concepts, 

it must consider the ontological aspects, epistemological and historical-social construction of 

knowledge. Teachers who train teachers who will teach biology had different training paths, 

enabling different conceptions of science and biology, which are manifested in their teaching 

practice in different ways of relating to knowledge, forming the new teachers identity. For 

that, this study aims to identify the formative trajectory of degree course teachers in 

Biological Sciences at UFG, it investigates its conceptions of Biology and Biology teaching 

and discuss about the effects on this way of training science/Biology teachers. To understand 

these conceptions this study basis on the Four structural laws of biology proposed by 

Nascimento Júnior, ontological, epistemological, conceptual and social historical. It was 

developed questionnaire with objective and dissertative questions on the teachers constitution 

line and their conceptions of biology and its teaching process. We note that the formative 

paths are complex and heterogeneous. It was found that the concepts of man, nature, life and 

scientific knowledge construction are related to the way teachers consider that the Biology 

teaching process must be. 

 

 

Keywords: Training Teachers. Formative trajectory. Conceptions of Biology. Teaching. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

 

GRÁFICO 1 –  Sexo dos professores formadores do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas, UFG..................................................................... 66 

GRÁFICO 2 –  Faixa Etária dos professores formadores do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas, UFG..................................................................... 66 

GRÁFICO 3 –  Unidade Acadêmica dos professores formadores do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas, UFG.......................................... 67 

GRÁFICO 4 –  Região onde se formaram os professores formadores do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas, UFG.......................................... 69 

GRÁFICO 5 –  Momento em que os professores formadores do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas, UFG optaram pela profissão 

docente.................................................................................................. 70 

GRÁFICO 6 –  Rede de ensino onde os professores formadores do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas, UFG cursaram a Educação 

Básica.................................................................................................... 72 

GRÁFICO 7 –  Rede de ensino onde os professores formadores do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas, UFG cursaram a Graduação..... 73 

GRÁFICO 8 –  Modalidade de Graduação cursada pelos professores formadores do 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, UFG............................ 74 

GRÁFICO 9 –  Titulação acadêmica dos professores formadores do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas, UFG.......................................... 77 

GRÁFICO 10 –  Experiência na Educação Básica dos professores formadores do 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, UFG............................ 79 

GRÁFICO 11 –  Tempo de Experiência na Educação Básica dos professores 

formadores do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, UFG... 79 

GRÁFICO 12 –  Docência como única atividade profissional dos professores 

formadores do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, UFG... 81 

GRÁFICO 13 –  Tempo de atuação dos professores formadores no curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas, UFG.......................................... 81 

GRÁFICO 14 –  Atividades em que estão envolvidos os professores formadores no 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, UFG............................ 84 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

LISTA DE QUADROS 

 

 

 

QUADRO 1 –  Estatutos Estruturantes da Biologia...................................................... 48 

QUADRO 2 –  Síntese Interpretativa das ideias dos professores formadores sobre os 

aspectos ontológicos da Biologia.......................................................... 87 

 

QUADRO 3 –  Síntese Interpretativa das ideias dos professores formadores sobre os 

aspectos epistemológicos da Biologia................................................... 90 

 

QUADRO 4 –  Síntese Interpretativa das ideias dos professores formadores sobre os 

aspectos histórico-sociais da Biologia................................................... 93 

 

QUADRO 5 –  Síntese Interpretativa das ideias dos professores formadores sobre os 

aspectos conceituais da Biologia........................................................... 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

 

TABELA 1 –  Área de Formação dos professores formadores do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas – UFG........................................................................... 68 

TABELA 2 –  Profissões exercidas pelos professores formadores do curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas – UFG...................................................................... 78 

TABELA 3 –  Cursos de atuação dos professores formadores do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas – UFG........................................................................... 82 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

 

 

ABHiFB –  Associação Brasileira de História e Filosofia da Biologia  

 

CONSUNI –  

 

Conselho Universitário 

HFC –  História e Filosofia da Ciência 

 

ICB –  Instituto de Ciências Biológicas 

 

INEP –  Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

 

LDB –  Lei de Diretrizes e Bases da Educação  

 

LESEC –  Laboratório de Estágio Supervisionado e Ensino de Ciências 

 

MEC –  Ministério da Educação e Cultura 

 

NECIMA –  Núcleo de Ensino de Ciências e Meio Ambiente 

 

PCN –  Parâmetros Curriculares Nacionais 

 

PIBID –  Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

 

PROGRAD –  Pró-Reitoria de Graduação 

 

PROLICEN –  Programa Bolsas de Licenciatura  

 

UFG –  Universidade Federal de Goiás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

SUMÁRIO 

 

 

 

INTRODUÇÃO................................................................................................................ 

 

13 

CAPÍTULO 1: História da Biologia e a Proposta dos Estatutos Estruturantes da 

Biologia............................................................................................................................... 27 

1. Sobre a Biologia.............................................................................................................. 27 

1.1. Biologia: a construção de uma identidade própria....................................................... 27 

1.2. A Biologia através dos tempos..................................................................................... 30 

1.2.1. A Biologia na Antiguidade Oriental: as origens........................................................ 30 

1.2.2. A Biologia na Antiguidade Clássica: Os gregos e romanos...................................... 31 

1.2.3. A Biologia na Idade Média....................................................................................... 33 

1.2.4. A Biologia do século XVI ao XVIII: a fundação dessa ciência................................ 35 

1.2.5. A Biologia no século XIX........................................................................................ 38 

1.2.6. A Biologia no século XX.......................................................................................... 41 

1.3. Os Estatutos Estruturantes da Biologia........................................................................ 46 

1.4. Considerações sobre o Capítulo 1................................................................................ 49 

  

CAPÍTULO 2: A Trajetória Formativa de Professores Formadores e as 

Concepções de Ciência/Biologia....................................................................................... 51 

2.1. Formação de Professores Formadores: a universidade e a trajetória formativa 

docente................................................................................................................................. 52 

2.2. História e Filosofia da Ciência no Ensino de Biologia................................................. 58 

2.3. Considerações sobre o Capítulo 2................................................................................ 63 

  

CAPÍTULO 3: As Trajetórias Formativa dos Formadores de Professores do Curso 

de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFG............................................................ 65 

3.1. Identificação................................................................................................................. 65 

3.2. Formação Acadêmica................................................................................................... 72 

3.3. Percurso Profissional.................................................................................................... 77 

3.4. Considerações sobre o Capítulo 3................................................................................ 84 

  

CAPÍTULO 4: As Concepções de Biologia e Ensino de Biologia dos Professores 

Formadores a partir dos Estatutos Estruturantes da Biologia..................................... 86 

4.1. Considerações sobre o Capítulo 4................................................................................ 98 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS............................................................................................ 100 

  

REFERÊNCIAS................................................................................................................ 105 

  

APÊNDICES...................................................................................................................... 115 

ANEXOS............................................................................................................................ 125 

 

 

 

 



15 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

O Início 

 

Nasci em Goiânia, Goiás, na primavera de 1990. Com cinco anos de idade, me mudei 

com meus avós maternos para uma fazenda no interior do Estado. Vivi minha infância e 

adolescência em meio à natureza e aos costumes da zona rural. Estudava na cidade. Todos os 

dias o relógio despertava às 5h50min me arrumava apressadamente, pois precisava percorrer 

alguns metros para chegar ao ponto onde pegava o transporte escolar que percorria as 

fazendas da região recolhendo os estudantes. 

Na escola sempre me destaquei. Ainda que houvesse algumas limitações decorrentes 

do fato de eu morar na fazenda, nunca deixava de fazer as atividades propostas. Meus avós 

mal tinham concluído o ensino fundamental, então, nas tarefas de casa eu tinha que me virar. 

Isso fez com que eu tivesse responsabilidade com os afazeres escolares, desde cedo. Minha 

disciplina preferida não era Ciências, preferia Português, Matemática e Geografia. Creio que 

seja por causa das professoras, pois quando a professora de Geografia também passou a 

ministrar aulas de Ciências, apaixonei-me pela disciplina. Embora eu relutasse com a ideia de 

ser professora, esse foi um dos grandes motivos de ter me tornado uma: os meus professores. 

No ensino médio não foi diferente. Encantei-me com a disciplina de Biologia por 

causa de um professor. Ele parecia se emocionar com as aulas que ministrava, e é por isso que 

o guardo em um lugar especial na memória. Foi, então, no ano de 2007 que decidi prestar 

vestibular para Licenciatura em Ciências Biológicas, na Universidade Federal de Goiás, e fui 

aprovada. Neste ano eu já havia retornado à Goiânia. 

Mesmo estando matriculada em um curso de licenciatura eu ainda não me sentia 

confortável com a ideia de dizer aos outros que seria professora. Afinal, como uma menina 

tão inteligente poderia ser só professora? Alguns insinuavam. Assim, quando me 

perguntavam se eu seria professora de Biologia, eu dizia que não. Afirmava que seria 

“bióloga de verdade”, iria trabalhar em laboratório. Mas isso não durou muitos semestres, 

pois, de novo, encantei-me com os professores da licenciatura e com a profissão docente. 

Passei, então, a dizer que iria ser professora, mas do ensino superior. 

Meu primeiro estágio na Universidade foi no laboratório de Anatomia Humana e 

Comparativa. Gostei bastante do professor desta disciplina, por isso decidi conhecer mais 
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sobre anatomia e dissecação de animais. Neste estágio me vi mais próxima da Universidade, 

já não ia lá somente para assistir aulas. Foi neste momento que decidi que iria me especializar 

na área de Anatomia Humana. Essa decisão durou até o quarto período, pois na disciplina 

Fisiologia Humana me encantei com as aulas do professor e passei a fazer estágio no 

laboratório coordenado por ele. Neste estágio fazíamos Journal Club, que eram encontros 

semanais onde apresentávamos artigos de pesquisas relacionados com a linha de pesquisa: 

sistema cardiovascular. Nesta época decidi que faria mestrado e doutorado na área de 

Fisiologia Humana e me tornaria uma professora universitária nesta especialidade. 

Ao mesmo tempo em que fazia estágio em Fisiologia Humana, também era voluntária 

em um Projeto de Extensão intitulado “De Volta Pra Natureza”. Este projeto faz parte das 

ações do NECIMA (Núcleo de Ensino de Ciências e Meio Ambiente), trata da Educação 

Ambiental e objetiva promover a qualidade de vida dos macacos-prego (Cebus libidinosus) 

que vivem nos bosques do Campus Universitário, minimizando a interação negativa entre eles 

e a comunidade acadêmica. Meu trabalho era anexar e distribuir folhetos informativos e 

monitorar as atividades dos macacos. 

Na época, o NECIMA também abrigava o PIBID (Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência). Assim, nas conversas informais neste espaço fui entrando em contato 

com as atividades desenvolvidas por esse programa e me interessando mais pela área de 

ensino de ciências. Também nesta época, fui contratada por uma escola particular para 

ministrar aulas de Ciências no Ensino Fundamental e passei a me orgulhar disso. Mesmo que 

eu tenha ficado somente seis meses nessa escola, já experimentei um contato com a docência 

e meu interesse e admiração pela profissão ficaram mais evidentes. 

No semestre seguinte ocorreu uma nova seleção para o PIBID e eu me candidatei. 

Confesso que a motivação inicial era mais pela bolsa de quatrocentos Reais, do que pela 

profissão docente em si. Mas aqui, neste momento, eu já queria ser professora e não só na 

Universidade. Um dos objetivos do PIBID é a inserção do aluno de licenciatura, mais 

precocemente, na cultura escolar, estabelecendo uma relação mais próxima entre o professor 

universitário, o professor da escola e os licenciandos. No PIBID me aproximei mais da 

realidade escolar, das leituras e discussões sobre a formação de professores de biologia. 

Então, decidi que queria me especializar na área de educação, mais especificamente, em 

formação de professores de biologia. Eu ainda queria ser professora universitária, mas a ideia 

de ser professora da educação básica também se tornou um desejo. 

Fiquei um ano no PIBID, e neste tempo também cursei o Estágio Supervisionado I, 

estágio obrigatório que compõe a matriz curricular do curso de Licenciatura em Ciências 
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Biológicas. Foi neste momento que conheci a professora Simone Sendin. Como me encantei 

com as aulas, com as discussões e com as vivências na escola! Ela falava com entusiasmo e 

carisma sobre a formação de professores e o ensino de ciências. Foi aí que decidi, de uma vez 

por todas, que seria professora. Entrei como voluntária para a equipe do LESEC (Laboratório 

de Estágio Supervisionado e Ensino de Ciências). Neste espaço, foi criado um Grupo de 

Pesquisa cujo tema central é a formação de professores de Ciências e Biologia. Então, passei 

o restante do curso me dedicando às disciplinas e às atividades do LESEC. Neste período 

desenvolvemos algumas pesquisas, apresentamos diversos trabalhos em congressos regionais, 

nacionais e, até, internacionais. 

Encontrávamo-nos semanalmente para discussões e leituras relacionadas à educação, à 

formação de professores e ao ensino de biologia. A cada leitura e discussão florescia em mim 

um sentimento de completude profissional, de pertencimento aquele meio. A Universidade 

passou a ser meu objeto de reflexão. Eu observava as aulas, os professores e os alunos, e 

relacionava suas práticas com os conceitos discutidos. 

A figura do professor sempre foi marcante para mim, assim como suas palavras, seus 

gestos e seus valores influenciaram meu processo formativo desde os anos iniciais, de 

alfabetização, e na Universidade não foi diferente. 

 

Sabemos que todo processo de formação docente depende do tipo de experiências 

vivenciadas nos ambientes de aprendizagem. Portanto, é um saber docente que 

depende da qualidade das vivências ocorridas em sua trajetória profissional, como 

também de uma realidade que, além de educacional, é também de natureza 

biológica, psicológica, cultural, política e social no seu sentido mais amplo. Isto 

indica que o saber docente depende, prioritariamente, do sabor das experiências 

desenvolvidas nos ambientes educacionais e que acontece pelo simples fato de se ter 

um corpo dotado de diversas capacidades sensório-motoras ativadas a partir de 

ações no contexto em que atua (MORAES, 2007, p.33-34). 

 

As leituras e discussões feitas no Grupo de Pesquisa, no LESEC, fizeram emergir 

pensamentos e reflexões acerca da minha formação, da universidade enquanto instituição 

formadora e dos professores formadores. A cada texto lido, sejam eles de Morin, Freire ou 

Capra, as relações entre universidade, ciência e contexto social ficaram cada vez mais claras e 

despertaram em mim sentimentos hora de indignação e desânimo, hora de euforia e esperança. 

Nossas discussões avançaram e, além de debatermos sobre a formação de professores, 

passamos a aprofundar os conhecimentos em História e Filosofia da Biologia no ensino de 

ciências, e como os professores formadores e a universidade estão inseridos neste processo. 

Assim, cada vez mais as discussões no LESEC se tornavam mais reais para mim, tinham mais 

sentido. 
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Neste contexto, comecei a ser orientada pela professora Simone em um projeto de 

pesquisa Prolicen (Programa de Bolsas de Licenciatura). Neste projeto meu objetivo foi 

conhecer a trajetória profissional dos professores do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas através do currículo Lattes. 

Minha graduação chegou ao fim, mas a vontade de continuar a pesquisar sobre os 

professores formadores e sua relação com a formação de professores de Biologia continuou. 

Assim, candidatei-me a uma vaga no Programa de Mestrado em Educação em Ciências e 

Matemática da UFG, com a proposta de pesquisar sobre os professores formadores, suas 

trajetórias formativas e as concepções de ciência e Biologia. 

Durante a elaboração do meu pré-projeto de pesquisa fui apresentada ao texto de 

Nascimento Júnior, Souza e Carneiro (2011), o qual explicava a importância da História e 

Filosofia da Ciência no ensino de Biologia e apresentava os Estatutos Estruturantes da 

Biologia. Este texto foi um divisor de águas em minha proposta de pesquisa. Propus-me, 

então, a investigar as concepções dos professores formadores sobre Biologia, baseando-me 

nos Estatutos Estruturantes da Biologia (ontológico, epistemológico, conceitual e sócio 

histórico). 

Durante o primeiro ano de mestrado, cursei disciplinas que me auxiliaram no 

aprimoramento do projeto de pesquisa (Metodologia de Pesquisa, Epistemologia da Ciência, 

História e Filosofia da Ciência na Formação de Professores de Ciências, Docência 

Universitária e a Formação do Professor de Ciências e Matemática no Contexto Educacional), 

seja pelas leituras mais aprofundadas, seja pelas discussões em sala de aula, minha proposta 

de pesquisa foi amadurecendo e tomando uma forma mais concreta. 

 

 

O Percurso 

 

O percurso da pesquisa não tem características lineares. Pelo contrário, vai se 

constituindo às vezes em altos e baixos, às vezes em momentos de escuridão e clareza, 

desviando-se de obstáculos, para que, no final da jornada, se tenham respostas para algumas 

questões e novas perguntas para outras. 

Não há uma fronteira que separe o pesquisador e sua história, seus valores e suas 

convicções. A pesquisa sempre carregará consigo marcas de seu autor, mesmo que outro a 

refaça, com os mesmos métodos e instrumentos, as duas produzirão frutos diferentes. Há, 

portanto, uma construção simultânea da pesquisa e do pesquisador. Sobre a pesquisa Gatti 
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(2002, p. 57) afirma que “pesquisar é avançar fronteiras, é transformar conhecimentos e não 

fabricar análises segundo determinados formatos. Balizas, sim, consistência, sim, 

plausibilidade, sim, aprisionamento do real em dogmas, não”. E, ainda, sobre a construção da 

pesquisa a autora afirma: 

 

pesquisa só se aprende fazendo. As características do ato de pesquisar constroem-se 

socialmente, num verdadeiro processo de socialização, até de formação artesanal. 

Essa construção demanda interlocução do menos experiente com os mais 

experientes (GATTI, 2002, p. 65). 

 

Esta pesquisa não se tratou somente de uma produção acadêmica ou científica, mas de 

uma construção pessoal e profissional, estabelecendo relações entre pesquisadora e sujeitos 

pesquisados, entre o contexto histórico de um e dos outros, de forma que o método e a 

abordagem foram coadjuvantes, e a formação de professores de ciências/Biologia a atração 

principal. Este percurso possui um ponto de chegada, que não necessariamente significa o 

fim, apenas uma parada de uma jornada que não pode terminar: discutir, aprender e refletir. 

 

 

A Pergunta 

 

Segundo Saraiva (2009), a diversidade de formação dos docentes é uma característica 

comum das universidades brasileiras. A heterogeneidade faz parte da identidade dos cursos de 

licenciatura e, consequentemente, contribui para a construção da identidade docente dos 

professores em formação inicial. 

Os professores universitários, assim como os dos outros níveis de ensino, possuem 

uma trajetória formativa (carreira acadêmica e profissional) e uma identidade profissional. 

Para Libâneo (2010), essa identidade vai se construindo, em boa parte, com base em sua 

história e sua cultura, mas também baseada em práticas, valores, modos de atuar, 

estabelecidos e consolidados por instituições formadoras. 

Partindo-se do pressuposto de que a trajetória formativa dos professores formadores 

contribui, significativamente, para a formação de conceitos e ideias e, consequentemente, para 

a prática docente. A postura adotada por estes ao ensinar um conteúdo, pode influenciar a 

formação de novos professores, retroalimentando um ciclo. 

Em outra perspectiva, uma das preocupações atuais dos pesquisadores na área de 

ensino de ciências é investigar quais são as concepções de ciência e conhecimento científico 
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de professores e alunos. Uma vez que concepções ingênuas ou equivocadas desses termos 

podem contribuir para uma visão de mundo fragmentada, influenciando a aprendizagem sobre 

ciência e formando uma visão empírico-indutivista (NASCIMENTO JÚNIOR; SOUZA; 

CARNEIRO, 2011). Neste sentido, Praia, Cachapuz e Gil-Pérez afirmam que: 

 

as concepções de ciência que os professores possuem têm implicações no modo 

como a ensinam e, se assim é, torna-se necessário criar espaços e tempos em que o 

professor deve contatar com as principais concepções de ciência, refletir nelas, 

discuti-las, confrontá-las, aprofundando as suas próprias concepções e daí retirando 

indicações, orientações e ensinamentos quanto às estratégias, métodos e 

procedimentos a adotar no seu trabalho docente (PRAIA; CACHAPUZ; GIL-

PÉREZ, 2002, p. 129). 

 

Sobre a ciência Biologia, Nascimento Júnior (2010) afirma que ela é constituída por 

quatro estatutos estruturantes, necessários para compreender suas bases: ontológico, 

epistemológico, conceitual e histórico-social. Para o autor, tais estatutos sintetizam a 

constituição dessa ciência. O ontológico diz respeito às questões centrais da visão de mundo 

da Biologia sobre natureza, vida e organismo. O estatuto epistemológico está ligado à 

estrutura do pensamento científico, relacionado com questões sobre o método científico, as 

teorias, os modelos e as leis que envolvem a Biologia. O conceitual trata das teorias e temas 

estruturadores dessa ciência. E, por último, o estatuto histórico-social envolve o contexto no 

qual o pensamento biológico foi construído. 

Nesta pesquisa, o interesse específico é sobre a concepção da ciência biologia e seu 

ensino e a formação de professores de ciências. Nossos esforços se concentraram em 

responder as seguintes perguntas: qual é a trajetória formativa do professor formador do curso 

de Licenciatura em Ciências Biológicas? Quais concepções sobre a ciência Biologia e sobre 

seu ensino os professores formadores possuem? Os estatutos estruturantes da Biologia são 

contemplados em suas falas? Se sim, como eles se apresentam? 

 

 

Os Objetivos 

 

O objetivo geral dessa pesquisa é conhecer a trajetória formativa dos professores 

formadores do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da UFG, investigar suas 

concepções de Biologia e de ensino de Biologia e discutir sobre os desdobramentos destas na 

formação de professores de ciências/Biologia. 

Associados a esse, outros objetivos foram propostos: 
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 Apresentar uma discussão de como se constitui a ciência que hoje chamamos de 

Biologia, sua história, suas principais teorias e seus principais colaboradores, e como, 

a partir disso, os estatutos estruturantes da Biologia foram propostos; 

 Apresentar uma discussão sobre a formação de professores formadores, mais 

especificamente sobre suas trajetórias formativas, e a inserção da História e Filosofia 

da Ciência no ensino de ciências e seus desdobramentos na formação de professores 

de Ciências/Biologia; 

 Compreender e analisar a formação inicial e continuada dos professores formadores do 

curso de licenciatura em Ciências Biológicas, visando delinear suas trajetórias de 

formação; e, 

 Compreender e analisar as concepções dos professores formadores sobre a Biologia e 

sobre seu ensino, mediante os Estatutos Estruturantes da Biologia. 

 

 

O Contexto 

 

Consideramos importante apresentar o contexto em que estão inseridos os 

participantes desta investigação, pois 

 

ao tratarmos do trabalho do professor na universidade, consideramos que o 

desenvolvimento da docência deve abranger mais do que o crescimento pessoal do 

professor e do seu fazer. Este deve ser analisado com relação ao desenvolvimento da 

instituição como um todo. Por isso, é preciso analisar de qual contexto estamos 

falando, pois esse está em constante movimento e mudança (SOUZA, 2009, p. 129). 

 

Esta pesquisa foi realizada no Instituto de Ciências Biológicas (ICB), da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), onde o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas é realizado. 

A UFG foi criada há cerca de 55 anos, no dia 14 de dezembro de 1960, pela Lei nº 

3.834C, e reestruturada pelo Decreto nº 63.817, de 16 de dezembro de 1968. A universidade 

foi fundada pela união de cinco faculdades: Direito, Farmácia e Odontologia, Escola de 

Engenharia, Conservatório de Música e Medicina. O primeiro reitor foi Colemar Natal e 

Silva, que outrora era diretor da faculdade de direito. O surgimento da UFG foi um marco 

para o Estado de Goiás, sendo fruto de esforços de estudantes e professores. A presença de 

uma universidade no Estado proporcionou uma maior formação de profissionais qualificados 

e diminuiu a importação de mão de obra de outras regiões brasileiras, com a vantagem de ser 

pública, gratuita e de qualidade (UFG, 2010). 
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É uma universidade multicampi, possuindo dois campi em Goiânia – onde se encontra 

a reitoria –, um em Aparecida de Goiânia, um em Catalão, um em Goiás e um em Jataí. 

Oferece, além dos cursos de graduação, pós-graduação, educação básica e educação à 

distância. Está alicerçada no tripé ensino, pesquisa e extensão (UFG, 2010). 

Segundo documentos oficiais, a UFG “tem como missão gerar, sistematizar e 

socializar o conhecimento e o saber, formando profissionais e indivíduos capazes de 

promover a transformação e o desenvolvimento da sociedade” (UFG, 2010, p. 18). 

O ICB foi criado há 47 anos (Decreto nº 63.817, de 16 de dezembro de 1968). É 

composto por cinco prédios, os quais abrigam os departamentos: Bioquímica e Biologia 

Molecular, Ciências Fisiológicas, Educação em Ciências, Genética, Histologia e Morfologia. 

São lotados no ICB, atualmente, 127 professores e 42 funcionários técnico-administrativos. 

São ministradas, aproximadamente, 102 disciplinas, distribuídas em 150 turmas, totalizando 

4.534 vagas de graduação e pós-graduação, para um total de 1.810 alunos (PEDRINO, 2014). 

O curso de Ciências Biológicas foi implantado na UFG em 1979, há 35 anos. O aluno 

primeiro ingressava no curso para, posteriormente, escolher entre licenciatura e bacharelado. 

A licenciatura enquadrava-se no modelo de formação de professores 3+1 (típico das décadas 

de 1980 e 1990), os três primeiros anos eram de disciplinas específicas de Biologia, e o último 

ano reservado à formação pedagógica, com as disciplinas da área de Educação (FERREIRA, 

2010). 

Houve mudança nesse sentido. Atualmente, o candidato decide se quer cursar 

licenciatura ou bacharelado no momento de inscrição para o vestibular. O curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas tem duração de quatro anos (diurno) e cinco anos 

(noturno), sendo oferecidas, anualmente, 40 vagas para o primeiro e 30 para o segundo, e 

ainda 40 vagas para o bacharelado (UFG, 2010). 

Sobre os professores formadores que atuam no ICB, nem todos ministram aulas na 

Licenciatura ou mesmo no curso de Ciências Biológicas. Há professores que trabalham nos 

cursos de Biomedicina, de Ecologia e no Bacharelado em Ciências Biológicas. E há, também, 

os professores que ministram aulas na Licenciatura em Ciências Biológicas, mas pertencem a 

outras unidades acadêmicas, como a Faculdade de Educação, o Instituto de Física, o Instituto 

de Química e o Instituto de Matemática e Estatística. 

O ICB é um instituto que abriga diferentes cursos de formação, proporcionando uma 

diversidade de atividades de pesquisa, ensino e extensão, além da heterogeneidade de 

formação de seus docentes, podendo contribuir para uma formação ampla e enriquecedora dos 

alunos. 
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Como o tema fundamental da pesquisa é a formação de professores de 

ciências/biologia, os participantes foram os professores que estiveram responsáveis por 

alguma disciplina no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, no ano de 2013. Este 

período foi escolhido, por se tratar do ano anterior ao início desta pesquisa, possibilitando o 

delineamento do perfil dos pesquisados, visto que são dados mais recentes, de docentes e 

disciplinas, disponibilizados. A coordenação do curso nos forneceu uma lista com as 

disciplinas e seus respectivos docentes, por meio da qual constatamos que setenta e nove 

professores atuaram na Licenciatura em Ciências Biológicas neste período. Estes, então, 

foram os participantes desta pesquisa. 

 

 

O Método, a Abordagem e o Tipo de Pesquisa 

 

Posicionar-me quanto ao método de pesquisa é uma tarefa difícil. Há momentos em 

que uma luta paradigmática é travada entre o modelo em que fui formada e o modelo em que 

agora acredito. Esse conflito, muitas vezes, se manifesta nas discussões decorrentes da 

investigação. 

Então, seria leviano afirmar que este trabalho seguiu rigorosamente um método de 

pesquisa. Contudo, entendemos que nos aproximamos mais do materialismo histórico 

dialético ao consideramos que “há uma relação entre sujeito e objeto, tanto o sujeito como o 

objeto têm papel ativo na construção do conhecimento. Ambos sofrem transformações 

durante o processo, que é contraditório, dinâmico e histórico” (SOUZA; MAGALHÃES; 

GUIMARÃES, 2014, p. 48). 

Assim, concebemos que a construção do conhecimento científico ocorre influenciada 

por aspectos históricos e sociais, os quais, também, sofrem intervenções advindas deste saber. 

Neste sentido, acreditamos que 

 

o mundo é inacabado, está em constante construção e transformação. A sociedade é 

condicionada pelos contextos econômico, político e cultural, passível de ser 

transformada pela mão do homem. O homem por sua vez, é um ser histórico social, 

inserido em um determinado contexto. A concepção de história é o eixo da 

explicação e da compreensão científica e a educação é compreendida como prática 

social resultante de condicionantes econômicas, sociais e políticas; é vista de modo 

complexo, a partir de uma dinâmica própria, sustentada nas contradições e 

polarizações (SOUZA; MAGALHÃES; GUIMARÃES, 2014, p. 50). 
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A abordagem que norteou o desenvolvimento dessa pesquisa foi a qualitativa. Esta 

abordagem possui técnicas mais contextualizadas, integralizadas e interativas, alcançando 

assim resultados mais próximos da realidade complexa em que pesquisador e pesquisados 

estão inseridos. 

Segundo Bogdan e Biklen (1994), a abordagem qualitativa se caracteriza por 

pesquisadores que tem um contato direto com seu objeto de pesquisa e preocupam-se com o 

contexto. A investigação é descritiva, visando à riqueza de detalhes e há uma preocupação 

maior pelo processo. Os dados não servem somente para confirmar hipóteses, a visão de 

mundo e os significados atribuídos por cada sujeito são levados em consideração. 

No caso desta pesquisa, a coleta e a interpretação de dados quantitativos foram 

necessárias para o alcance dos objetivos. Assim, podemos caracterizá-la como quanti-

qualitativa. Consoante Gomes e Araújo (2011), essa integração de dados qualitativos e 

quantitativos em uma pesquisa permite extrair de cada abordagem o que ela tem de melhor, 

proporcionando um melhor entendimento do fenômeno estudado. Trata-se, também, de 

romper com a dicotomia qualitativo versus quantitativo, atendendo à necessidade do 

pesquisador que é responder sua indagação da forma mais completa possível. A utilização de 

abordagens múltiplas é uma tendência atual na pesquisa, “tanto o paradigma positivista 

quanto o interpretativo não conseguem isoladamente oferecer ferramentas apropriadas para as 

mais diferentes questões de pesquisa” (GOMES; ARAÚJO, 2011, p. 10). 

Nesta perspectiva, compreendemos que estas duas abordagens não se excluem, pelo 

contrário, completam-se, pois o método quantitativo, influenciado pelo paradigma positivista, 

utiliza a análise estatística de dados para explicar um fenômeno, e o método qualitativo busca 

interpretar os fatos, levando em consideração a subjetividade (SOUZA, 2011). 

Essa pesquisa trata-se de um estudo de caso. Segundo Lüdke e André (1986), o estudo 

de caso é bem delimitado e tem um interesse particular, podendo ser simples, como o estudo 

de uma professora, ou complexo, como o estudo de vários professores ou turmas. É um tipo 

de pesquisa que visa à descoberta, enfatiza a interpretação em um contexto, busca retratar a 

realidade de forma completa e profunda, além de permitir generalizações naturalísticas. 

A estratégia de pesquisa adotada por cada investigador deve estar de acordo com os 

objetivos que se deseja alcançar. Para Yin (2001, p.11) toda estratégia tem suas vantagens e 

desvantagens, dependendo de três condições: “a) o tipo de questão da pesquisa; b) o controle 

que o pesquisador possui sobre os eventos comportamentais efetivos; c) o foco em fenômenos 

históricos, em oposição a fenômenos contemporâneos”. 
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Neste sentido, o método, a abordagem e o tipo de pesquisa escolhidos para esta 

pesquisa possuem uma relação sinérgica, uma vez que entendemos que os objetos de estudo 

não estão isolados no tempo e espaço. Pelo contrário, há uma complexidade no sistema e em 

cada indivíduo. 

 

 

O Instrumento 

 

Segundo Gatti (2002, p. 53), não basta ter apenas bons instrumentos de pesquisa, mas 

também um pesquisador habilidoso para usá-los. A autora faz uma ilustração sobre o uso de 

instrumentos: “um bom martelo, uma boa pá são absolutamente necessários para um trabalho 

de qualidade, mas, também, necessita-se de um artesão habilidoso e experiente em seu uso 

para a obtenção de resultados qualitativamente bons”. 

Concordamos com Gatti (2002), pois não bastou somente utilizar o instrumento, foi 

necessário esforço intelectual em sua construção, conhecendo as vantagens e as desvantagens, 

prevendo os resultados, reparando as falhas, uma vez que ele nos permite construir os dados 

da pesquisa e, consequentemente, sistematizar os resultados a serem discutidos e analisados. 

Escolhemos como instrumento de recolha dos dados, um questionário contendo 

questões abertas e fechadas. Este visava dar a conhecer a trajetória formativa docente do 

professor, suas concepções sobre ciência e sobre a Biologia e seu ensino. O questionário 

(Apêndice A) possui quatro partes. A primeira é a identificação, a segunda diz respeito à 

trajetória formativa, a terceira sobre ciência e a construção do conhecimento científico e a 

quarta são questões sobre a Biologia e seu ensino. Nas três primeiras partes, as questões são 

objetivas, sendo que a terceira possui questões do tipo Likert, criado por Rensis Likert em 

1932. 

No momento da elaboração do questionário, os objetivos deste trabalho eram 

investigar a trajetória formativa dos professores formadores, suas concepções de ciência e a 

construção do conhecimento científico, além das concepções de Biologia e seu ensino a partir 

dos Estatutos Estruturantes da Biologia. Com o amadurecimento da pesquisa e da 

pesquisadora, constatamos que tais objetivos eram muito abrangentes e não poderiam ser 

alcançados de forma plena por limitações de tempo e de preparo teórico da investigadora. 

Assim, as questões do tipo Likert, sobre ciência e construção do conhecimento científico, 

presentes no questionário não foram discutidas nesta pesquisa. 
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Na quarta parte do questionário as perguntas eram abertas, possibilitando ao sujeito 

dissertar em suas respostas. Nesta etapa, procuramos elucidar quais concepções o professor 

formador possui sobre a Biologia como ciência, adotando os Estatutos Estruturantes da 

Biologia, propostos por Nascimento Júnior (2010), como orientadores da análise, ou seja, 

buscamos identificar quais estatutos estão contemplados nas falas dos professores e como 

estes aparecem nas suas concepções de Biologia e do seu ensino. 

Junto com os questionários foi entregue a cada professor o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Apêndice B). Esse documento fornece informações sobre a pesquisa e 

deixa claro que a participação do sujeito é voluntária, como também garante o anonimato do 

participante. 

 

 

A Sistematização e Análise 

 

A interpretação dos dados foi fundamentada na análise de conteúdo de Bardin (2010). 

Segundo a autora, a análise de conteúdo é 

 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens 

(BARDIN, 2010, p. 44). 

 

Ainda de acordo com a autora, esse tipo de análise tem como objetivo central desvelar 

o fenômeno investigativo com a finalidade de medir as atitudes do locutor quanto aos objetos 

de que ele fala. Nessa técnica, considera-se que a linguagem representa e reflete aquele que a 

utiliza; além disso, é possível encontrar as bases das atitudes dos sujeitos quanto ao objeto de 

que ele fala (no caso, as concepções de Biologia e seu ensino) por trás das dispersões verbais 

e documentadas. Neste sentido, a análise de conteúdo é a explicação e sistematização de um 

conteúdo por meio de categorias. Essas categorias são meios de classificar os dados coletados 

e separá-los de outros, podendo surgir antes, durante ou depois da coleta. 

Na análise de conteúdo o pesquisador busca vestígios que podem o levar às 

verdadeiras intenções/atitudes do pesquisado, por meio da inferência (dedução lógica). A 

inferência é o último dos três passos necessários para essa análise, permitindo a passagem, 

explícita e controlada, de uma à outra (da descrição à interpretação). O primeiro é a descrição, 

que consiste na enumeração resumida das características do texto e o segundo é a 
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interpretação, que é o significado que se dá a essas características. Assim, em resumo, a 

análise de conteúdo pode ser dividida em três fases: 

 Pré-análise; 

 Exploração do material; e, 

 Tratamento dos resultados e interpretações. 

 

A pré-análise é a fase de organização do material para facilitar a sistematização de 

ideias. Essa fase tem, basicamente, três objetivos que não são necessariamente cronológicos: 

escolha dos documentos a serem submetidos à análise, a formulação das hipóteses e dos 

objetivos, e a elaboração de indicadores que fundamentarão a interpretação final (BARDIN, 

2010). Assim, com os 31 questionários em mãos, fizemos a leitura e releitura das respostas e 

as dividimos em: trajetória formativa e questões dissertativas sobre a Biologia e seu ensino, 

para fins de análise. 

A exploração do material é a fase de administrar as regras que foram eleitas na pré-

análise, sendo nesta fase que planilhas são elaboradas e os dados classificados (BARDIN, 

2010). Desde modo, elaboramos os quadros com as concepções dos professores com base nas 

categorias propostas pelos Estatutos Estruturantes da Biologia. 

O tratamento dos resultados e interpretações representa o momento em que os dados 

obtidos ganham significado. Neste momento, com os dados válidos em mãos, o pesquisador 

pode fazer suas deduções a propósito dos objetivos previstos (BARDIN, 2010). Esta fase, 

ainda em elaboração neste trabalho, é o momento em que discutiremos os dados apresentados 

nos quadros elaborados. 

Ao utilizarmos a análise de conteúdo, procuramos ir além de um tratamento superficial 

dos dados, por meio da descrição. Buscamos compreender o porquê dos conteúdos, lançando 

o olhar para o contexto histórico-social, encarando cada um como indivíduo que possui uma 

subjetividade. 

Assim, a pesquisa que resultou nessa dissertação foi estruturada em uma introdução, 

quatro capítulos e considerações finais. 

O capítulo 1 trata do histórico da Biologia como ciência e suas principais teorias, 

finalizando com a proposta dos Estatutos Estruturantes da Biologia. 

O capítulo 2 apresenta discussões sobre a trajetória formativa de professores 

universitários, especialmente os formadores de professores, a HFC no ensino de ciências e as 

concepções sobre ciência e Biologia. 
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No capítulo 3 são apresentados e analisados os dados referentes à trajetória formativa 

dos professores formadores. 

O capítulo 4 apresenta os dados referentes às concepções, dos professores 

participantes da pesquisa, sobre Biologia e seu ensino. 

Nas considerações finais, apresentamos uma reflexão a respeito do resultado das 

análises, do desenvolvimento profissional da pesquisadora e das possíveis contribuições deste 

estudo para a formação de professores formadores e para a formação de professores de 

ciências/biologia, no contexto da Universidade Federal de Goiás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

CAPÍTULO 1 

 

 

HISTÓRIA DA BIOLOGIA E A PROPOSTA DOS ESTATUTOS ESTRUTURANTES 

DA BIOLOGIA 

 

 

 

1. Sobre a Biologia 

 

Normalmente, quando questionamos as pessoas sobre o que é Biologia, a primeira 

coisa que vêm à cabeça da maioria é que a Biologia é o estudo da vida. Estereotipam o 

biólogo como um sujeito que gosta de ficar na floresta, sabe todos os nomes de plantas e 

animais, é vegetariano, não gosta de viver em cidades grandes, usa um chapéu estilo “Indiana 

Jones” e um colete verde, também usado por fotógrafos. Ou, em um segundo caso, o biólogo 

é um cientista introspectivo, que vive em um laboratório, de jaleco branco e sempre focado 

em experimentos que buscam descobertas para salvar a humanidade, estilo “Professor 

Utônio”, do desenho animado Meninas Superpoderosas. De certa forma, as pessoas não estão 

erradas de pensarem assim, pois tais atividades estão incluídas na Biologia enquanto 

profissão. Entretanto, há uma história por trás da Biologia enquanto ciência. O conhecimento 

biológico e o modo de ver a natureza veem se transformando através dos séculos. 

Segundo Nascimento Júnior (2010, p. 23), “estudar a história da Biologia, cujo objeto 

é a manifestação da vida na Natureza, é compreender a História Natural inserida na História 

Social do homem”. Entender como se constitui a ciência que hoje chamamos de Biologia, sua 

história, suas principais teorias e seus principais colaboradores é o primeiro objetivo deste 

capítulo. O segundo é apresentar como essas discussões sobre a história da Biologia 

propiciaram a construção dos Estatutos Estruturantes da Biologia, os quais, segundo 

Nascimento Júnior (2010), são a base para a compreensão do conhecimento biológico. 

 

 

1.1. Biologia: a construção de uma identidade própria 

O termo Biologia foi criado em 1800 pelo médico alemão Burdach (MAYR, 2008) e 

foi utilizado em 1802 por Lamarck, na França, e, ao mesmo tempo, por Treviranus, na 
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Alemanha. Porém, o estudo da vida e dos seres vivos já se fazia há vários séculos 

(THÉODORIDES, 1965). 

Sinteticamente, a Biologia abarca disciplinas dedicadas ao estudo dos seres vivos. E, 

assim como a Química e a Física, a Biologia também é uma ciência com identidade própria 

(MAYR, 2008). 

A ciência moderna teve início com a Revolução Científica, que durou do século XVI 

ao século XVIII. Neste período, os conhecimentos científicos se divorciaram da filosofia e 

passaram a ter um corpo de conhecimentos mais estruturado e prático. É um marco na história 

da ciência, pois as questões conceituais, metodológicas e institucionais deste saber foram 

firmadas pela primeira vez. Entre os principais nomes dessa época estão Galileu, Newton e 

Descartes (HENRY, 1998). 

A despeito das muitas contribuições de Aristóteles, no século IV a.C., e, 

posteriormente, de Galeno (médico que trouxe muitas informações para a anatomia e a 

fisiologia humanas), os saberes propostos por eles e outros ainda não estavam sistematizados 

como conhecimento unificado. Nesse período, as escolas médicas avançaram em estudos 

sobre anatomia, fisiologia e embriologia e a história natural avançava com teólogos naturais 

como Ray, Derham e Paley e com naturalistas como Buffon e Lineu (MAYR, 2005). 

Nesta época, a Física era considerada como a “verdadeira ciência” e os pensadores 

como Newton e Galileu tentavam explicar todos os fenômenos através do fisicalismo, 

inclusive a vida. A mecânica era o modelo ideal e colocava os organismos em igualdade com 

a matéria inanimada. Entretanto, a vida ou os processos biológicos não podiam ser explicados 

somente pela mecânica ou matemática e, assim, surgiu o vitalismo, bem como, mais tarde, o 

organicismo, “provocando um impacto profundo sobre a posição da Biologia entre as 

ciências” (MAYR, 2008, p. 54). 

Os fisicalistas defendiam que não havia diferença entre os seres vivos e a matéria 

inanimada. O foco deles estava em excluir totalmente o sobrenatural das explicações sobre a 

natureza. Baseados em Descartes, afirmavam que os organismos eram máquinas, exceto o ser 

humano que era provido de uma alma. Assim, eles refutaram grande parte do pensamento 

mágico adotado nos séculos anteriores. Entretanto, as definições dos fisicalistas tinham, 

muitas vezes, frases superficiais e sem sentido. Com o decorrer do tempo, isso foi ficando 

claro e tais explicações não convenciam muitos pesquisadores (MAYR, 2008). 

Os vitalistas se opunham aos fisicalistas. Era um contra movimento à filosofia 

mecanicista da Revolução Científica e eles apresentavam mais de uma teoria sobre a vida. Um 

grupo defendia que os seres vivos possuíam uma substância especial não encontrada na 
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matéria inanimada, chamada protoplasma. Um segundo grupo defendia que existia uma força 

especial (Lebenskraft, Entelechie ou élan vital). E um terceiro grupo invocava forças 

psicológicas ou mentais para explicar os processos biológicos (MAYR, 2008). 

As ideias vitalistas tinham grande força entre os fisiologistas na Inglaterra, durante os 

séculos XVI, XVII e XVIII. Na França também ocorria o mesmo, tendo com representante a 

Escola de Montpellier (grupo de médicos e fisicalistas). Mas era na Alemanha que o vitalismo 

tinha maior força e disseminação, representado pelo químico e médico Georg Erhnst Stahl, 

que formulou a teoria de combustão do flogisto (matéria inflamável) (MAYR, 2008). 

Como os vitalistas não tinham uma teoria coesa, não conseguiram sustentar suas ideias 

por muito tempo. Suas proposições aproximavam-se muito mais da metafísica do que da 

ciência, por não apresentarem um método para testá-las. Assim, não foi possível comprovar a 

existência da substância especial (protoplasma). Além do mais, as tentativas de provar que 

existia uma força vital foram fracassadas, substituídas por explicações de processos físico-

químicos (MAYR, 2008). 

Com as fragilidades do fisicalismo e do vitalismo, persistia o questionamento sobre o 

que os organismos vivos tinham de diferente da matéria inanimada. Isso proporcionou o 

aparecimento de outro sistema explicativo: o organicismo. Nesta nova abordagem, os seres 

vivos “não são apenas montes de características ou de moléculas, uma vez que sua função 

depende inteiramente de sua organização, de suas inter-relações, interações e 

interdependências” (MAYR, 2008, p. 41). Neste sentido, os organismos eram constituídos de 

sistemas ordenados, altamente complexos e com carga genética; então, os mecanismos físico-

químicos tinham pouca importância em relação aos níveis de integração mais altos (MAYR, 

2008). 

A frase chave dos organicistas era: „o todo é mais do que a soma das partes‟. Assim, 

organicismo e holismo foram usados como sinônimos. Para os holistas, propriedades isoladas 

não conseguem explicar de forma completa um sistema. No organicismo considera-se que há 

uma integração em cada nível, desde a célula até ao organismo inteiro, estendendo-se até para 

o nível comportamental (MAYR, 2008). 

O conceito de programa genético e o de emergência foram cruciais para manter 

válidas as proposições do organicismo. Explicando que no sistema cada partícula perde suas 

características se for isolada e que muitas das interações entre os componentes do organismo 

não ocorrem em um nível molecular, mas em um nível mais alto de integração. Sendo o 

programa genético responsável por controlar as atividades em cada nível do organismo 

(MAYR, 2008). 
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Atualmente, há entre os biólogos um consenso a respeito da natureza dos organismos. 

Eles têm suas funções reguladas pelas leis da física e da química no nível molecular, porém 

com propriedades emergentes que não são possíveis de se encontrar na matéria inanimada, e 

todas as suas atividades são controladas por um sistema de informação histórico: o programa 

genético. Além disso, os organismos possuem um dualismo, compreendido de genótipo e de 

fenótipo: o primeiro diz respeito ao DNA e requer uma explicação evolutiva, enquanto que o 

segundo é constituído por informações do genótipo e a interação delas com o meio e outros 

fatores (MAYR, 2008). 

A partir dessas definições, foi possível definir características que são peculiares aos 

seres vivos, tais como: evolução, moléculas exclusivas, mecanismos regulatórios, organização 

de sistemas, sistemas teleonômicos, ordem limitada de magnitude, ciclo de vida e sistemas 

abertos. Assim, os seres vivos podem evoluir, autorreplicar, crescer, adquirir e liberar energia, 

se autorregular e responder a estímulos do ambiente. Essas características dos organismos 

vivos são o que os diferenciam da matéria inanimada (MAYR, 2008). 

O fato de saber que os seres vivos são diferentes dos não vivos, por meio do 

organicismo, foi o ponto crucial para o reconhecimento de uma nova ciência que possui leis e 

teorias diferentes das ideias mecanicistas da Física. Legitima-se, então, um novo tipo de 

conhecimento, o biológico. 

 

 

1.2. A Biologia através dos tempos 

No decorrer dos séculos, o conhecimento biológico foi se constituindo permeado por 

contextos históricos e sociais até ter a configuração que conhecemos atualmente, 

sistematizada em uma área que denominamos Biologia. Nos próximos tópicos serão 

apresentados alguns episódios da constituição desta ciência. 

 

1.2.1. A biologia na antiguidade oriental: as origens 

Os primeiros registros biológicos estão esculpidos ou pintados em paredes, chamados 

de arte da pré-história. Essas pinturas eram a representação da natureza feita pelos seres 

humanos que ali viviam. São plantas e animais, alguns até de espécies extintas, como o caso 

dos bisontes. Havia um movimento nestas pinturas, como a retratação de brigas entre machos 

ou a corrida de cavalos pré-históricos (THÉODORIDES, 1965). 

Na Antiguidade Oriental (de 4.700 a 3.000 a.C.), os chineses já possuíam 

conhecimentos sobre a fabricação de tecido com o bicho da seda, controle de pragas, seleção 
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de espécies de peixes e sobre a zootecnia de mamíferos domésticos, além de saber como fazer 

a ostra produzir pérolas e do conhecimento de plantas terapêuticas (CHASSOT, 2004). 

Os indianos tinham noções de anatomia humana, mesmo que filosóficas. Além de 

entenderem sobre ecologia de espécies e cruzamento de animais domésticos, por observar o 

período de reprodução, ainda realizavam classificação biológica, baseada em números de 

sentidos ou modo de geração. Tais conhecimentos eram muito empíricos e motivados por 

necessidades cotidianas (THÉODORIDES, 1965). 

Na Palestina, os conhecimentos dos judeus estavam em livros sagrados como a Bíblia 

e o Talmude. Era possível observar uma separação dos animais quadrúpedes entre puros e 

impuros, aqueles tinham casco rachado e ruminavam e estes não possuíam tais características; 

esse conhecimento era utilizado para alimentação (THÉODORIDES, 1965). 

Os egípcios tinham conhecimento de anatomia humana e animal, utilizando-os para o 

embalsamento (técnica de preservação de cadáveres) através de cirurgias. Eles também 

tinham obras de arte que representavam a anatomia de animais vertebrados e invertebrados 

(CHASSOT, 2004). 

Embora nessa época já existisse todo esse conhecimento acerca de animais, plantas e 

do próprio homem, não havia ciência, mas um conhecimento sobre a realidade, o qual tinha 

um método e uma visão de mundo próprios (NASCIMENTO JÚNIOR, 2010). 

Neste sentido, fica notório que, desde os tempos mais remotos, o homem se 

interessava pelos animais e vegetais, mesmo que ainda com o objetivo de sobreviver (caça, 

pesca e criação de gado). Assim, eles os obtinham acerca da Natureza e dos fenômenos 

naturais através da observação e já acumulavam conhecimento sobre isso. 

 

1.2.2. A biologia na antiguidade clássica: os gregos e romanos 

O modo como se organiza uma sociedade está intrinsicamente ligado à visão de 

mundo e de organização de seus habitantes. Isto é válido ao se explicar o modo diferente com 

o qual gregos e romanos enxergavam a natureza e a ciência na antiguidade clássica 

(NASCIMENTO JÚNIOR, 2010). 

As cidades gregas tinham (em parte) cidadãos livres, os quais podiam participar das 

decisões da cidade através do voto. No mundo deles todas as coisas estão organizadas em 

formas geométricas (Platão) ou em forma de ideias (Aristóteles). O pensamento essencial é o 

Logos, externo ao homem, e este precisa encontrá-lo através da sabedoria (NASCIMENTO 

JÚNIOR, 2010). 
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A maior preocupação dos romanos era a organização do Estado, com suas polis e seus 

milhares de habitantes que os faziam bons administradores. Diferente dos gregos que se 

preocupavam em responder o porquê das coisas, os romanos se preocupavam em saber como 

elas deveriam estar organizadas. Seus esforços se concentravam em atividades práticas como 

desenvolver técnicas de engenharia e arquitetura (PADOVANI; CASTAGNOLA, 1990). 

Os gregos foram os precursores na sistematização da ciência e da filosofia. Os que se 

preocupavam com questões biológicas eram chamados de “fisiólogos” (THÉODORIDES, 

1965). Foram eles que iniciaram as explicações da origem de quase tudo. 

Alguns dos principais representantes helênicos para a construção da Biologia foram: 

Anaximando (610-545 a.C.) que construiu uma teoria rudimentar da evolução, na qual o 

homem poderia ter vindo de uma outra espécie; Heráclito de Éfeso (510-450 a.C.) que 

defendia que a mutabilidade é a própria essência da existência; Empédocles de Agrigento 

(492-430 a.C.) que foi um dos primeiros a associar os órgãos e as funções nos reinos animal e 

vegetal, além de ter relacionado os organismos e as condições do meio, sendo considerado um 

precursor da ecologia; Alcméon de Crotona (500 a.C.) que foi um dos primeiros a fazer 

dissecações e vivissecações, além de considerar o cérebro como órgão da inteligência e 

sensações, e não o coração – como defendiam outros –, sendo assim, um dos fundadores da 

neurologia; Hipócrates (459-337 a.C.) contribuiu muito para a medicina da época com a 

coletânea Corpus Hipocrático que continha escritos sobre anatomia, fisiologia e embriologia, 

além de patologia, ginecologia e dietética. Também foi Hipócrates que defendeu que o corpo 

humano possuía quatro humores: o sangue, o fleuma, a bílis amarela e a bílis escura, cada um 

relacionado com um órgão, sendo que a saúde plena dependia do equilíbrio dos quatro. E, 

finalmente, Leucípio e Demócrito trazem a discussão sobre a concepção anatomista do mundo 

(NASCIMENTO JÚNIOR, 2010; THÉODORIDES, 1965). 

Um grego muito importante para a Biologia foi Aristóteles, considerado, por muitos 

autores, o fundador desta ciência. Intitulado como filósofo natural, Aristóteles parecia cansar 

de tentar responder o porquê dos fenômenos observados. Sua visão influenciou os 

pensamentos no meio científico por mais de 1.500 anos (BYNUM, 2013). Ele é considerado o 

primeiro a estabelecer um estudo sistemático sobre os seres vivos. Tentou catalogar cerca de 

400 espécies, classificando-as em vertebrados e invertebrados. Em morfologia, estabeleceu o 

princípio de homologia e analogia (THÉODORIDES, 1965). Em embriologia, formulou a 

teoria da Epigênese, na qual os seres vivos originavam-se de substâncias amorfas e nenhuma 

das partes (órgãos) poderiam existir antes do processo de formação ter iniciado. Contrastando 

com a teoria preformista, a qual acreditava que o ser já era uma miniatura na célula sexual 
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(homúnculos) e que o desenvolvimento tratava-se de um aumento no tamanho das estruturas 

(NASCIMENTO JÚNIOR, 2010). Os principais escritos biológicos de Aristóteles são: 

História dos Animais, As Partes dos Animais, A Geração dos Animais, A Alma, além de uma 

obra sobre anatomia e outra sobre botânica (THÉODORIDES, 1965). 

A antiguidade clássica foi um período de grandes contribuições para a constituição da 

Biologia, o modo como se organizavam, enquanto a sociedade e as constantes inquietações 

sobre os fenômenos naturais influenciaram e impulsionaram conquistas na construção dos 

conhecimentos científico e biológico. Ainda que estas teorias tenham sido refutadas ou 

aprimoradas mais tarde, esse período foi essencial na sistematização dessa ciência. 

 

1.2.3. A biologia na Idade Média 

A Idade Média é compreendida no período que vai do século V ao XV d.C., e o mais 

notável evento desta época é o fim do império romano e o surgimento dos reinos bárbaros. 

Assim, o sistema organizacional da sociedade foi modificado, passando para a vassalagem. 

Este sistema era caracterizado pelas relações de trocas de serviços em que uma pessoa 

disponibilizava seus serviços braçais a um senhor (nobre) em troca de, basicamente, alimento, 

abrigo e proteção. Este senhor era dono de uma grande quantidade de terra doada pelo 

governo (feudos) e utilizavam esse tipo de mão de obra para administrar suas posses de 

acordo com seus interesses (PIRENNE, 1992). 

Outra característica da Idade Média era a estreita relação entre a igreja e a nobreza, 

portanto todo poder exercido pelos nobres também atendiam aos interesses da Igreja Católica. 

Assim, o cristianismo passou a influenciar a visão de mundo da época (PIRENNE, 1992). 

A Idade Média pode ser dividida em duas fases. A primeira entre os séculos V e XII e 

a segunda entre os séculos XII e XV (NASCIMENTO JÚNIOR, 2010). 

Na primeira fase, os árabes foram os grandes protagonistas. Eles se dedicavam, com 

êxito, ao método experimental, no estudo da filosofia da natureza, da alquimia, da botânica, 

da medicina, além da geografia, da matemática e da lógica. Além disso, possuíam importantes 

instituições de pesquisa e educação, construindo sua própria filosofia e saber científico 

(NASCIMENTO JÚNIOR, 2010). Eles eram grandes investidores da ciência e possuíam 

ideias originais. 

Foi nesta época que viveu Avicena, considerado como o mais reconhecido filósofo e 

médico do oriente islâmico. Este médico foi responsável por elaborar uma importante 

contribuição para a ciência na época: “O Cânon”, uma obra que continha variados saberes da 

área médica. Muitos médicos árabes pesquisaram sobre o funcionamento do corpo humano 



36 
 

 

nesta primeira fase. Além de Avicena (980-1037), Aécio de Amida (502-575) também 

escreveu uma enciclopédia voltada para a medicina, além de vários outros (CHASSOT, 

2004). 

Neste período a ideia de geração espontânea ainda era muito comum (MENEZES, 

1992) e o conhecimento sobre plantas estava ligado à medicina. Assim, as plantas eram 

classificadas de acordo com sua utilidade: medicinal, alimentar, vestuário, etc (DAMIÃO 

FILHO, 1993). Essa função de utilidade de plantas e animais é uma visão bíblica: os animais 

estão no mundo para servirem ao homem. Além disso, os animais e plantas estavam, também, 

envolvidos em lendas e fábulas de conteúdo moral cristão (VARANDAS, 2006). 

Sobre os animais, Al-Jahiz (776-869) escreveu um dos mais importantes textos da 

época. Este autor, inclusive, formulou a teoria das transformações das espécies a partir dos 

efeitos do meio ambiente e da luta pela sobrevivência. Ele é considerado o precursor das 

teorias evolutivas dos séculos XVIII e XIX. Este fato confere aos árabes as ideias iniciais 

sobre a teoria da evolução (NASCIMENTO JÚNIOR, 2010). 

No final do século XII, depois de modificações econômicas, sociais e culturais na 

Europa, a natureza começa a ser vista com um olhar mais racional. Este continente teve 

contato com a tradição aristotélica trazida pelos árabes. Neste período também foram 

fundadas as primeiras universidades: Paris, Bologna e Oxford, o que produziu grandes 

avanços no estudo da natureza (NASCIMENTO JÚNIOR, 2010). 

Na segunda fase da Idade Média (XIII ao XV) a visão de mundo era teológica, 

principalmente aristotélica. No método aristotélico estava incluída a existência da casualidade 

e a não contradição. Ele utilizava a indução na obtenção de informações sobre a natureza e a 

dedução para organizá-la (NASCIMENTO JÚNIOR, 2010). 

As navegações mudaram a visão de mundo dos europeus. Ao entrarem em contato 

com a fauna e com a flora da América, África e Ásia, as teorias antigas da organização da 

natureza não conseguiram mais explicar a origem e o propósito dos seres vivos (PAPÁVERO; 

TEIXEIRA, 2001). 

O final do feudalismo e a instituição do capitalismo também contribuíram para uma 

nova visão de mundo e natureza, assim como o Renascimento, que significava a liberdade do 

homem em relação à igreja. Assim, no final da Idade Média eram os europeus que 

sintetizavam os conhecimentos e métodos dos clássicos, dos árabes, dos bizantinos, 

avançando no conhecimento, principalmente da anatomia. Por toda a mudança no modo de 

ver o mundo e de se produzir conhecimento, neste período, se inicia a construção de um novo 
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universo, um novo método, um novo conjunto de conhecimentos e uma nova comunidade de 

pensadores (NASCIMENTO JÚNIOR, 2010). 

A Idade Média foi, portanto, um período de mudanças muito intenso, principalmente 

no modo de enxergar o mundo, a natureza e sua relação com o homem. Tal fato mudou, 

também, o modo como a ciência foi vista e produzida e, assim, mais especificamente, como a 

Biologia foi se constituindo. 

 

1.2.4. A biologia do século XVI ao XVIII: a fundação dessa ciência 

O período do século XVI ao XVIII foi marcado por grandes transformações dos 

métodos elaborados para a compreensão do mundo. Foi quando as condições sócio-históricas 

do período permitiram uma organização e uma estruturação da ciência em geral e, sobretudo, 

das ciências da vida (NASCIMENTO JÚNIOR, 2010). 

O século XVI foi caracterizado pelo declínio do feudalismo e pela ascensão do 

capitalismo mercantilista, com as navegações e com o estabelecimento de colônias que 

sustentavam os avanços do capitalismo europeu (MAURO, 1980). 

Este período foi marcado pela exploração de colônias na América, tanto por Portugal 

quanto pela Espanha, encaminhando os produtos explorados para a Europa sem restrições ou 

planejamento. À custa destas riquezas exploradas nas colônias, aconteceu a modernização da 

produção inglesa, através da industrialização e, mais tarde, outros países também se tornaram 

industrializados (MAURO, 1980). 

Esta transformação no sistema de organização da sociedade contribuiu para uma 

mudança na visão de mundo e, consequentemente, em como as pessoas viam a relação 

Homem e Natureza; em outras palavras, influenciou na forma de produção do conhecimento. 

Segundo Théodorides (1965), os séculos XVI e XVII foi o período em que as visões 

de mundo, homem e sociedade vão tentar se libertar através do Renascimento. E este é um 

fato que impulsionou, ainda mais, o avanço dos conhecimentos biológicos. 

Neste período (XVI ao XVIII), estudiosos apresentavam suas posições sobre os 

métodos científicos, dentre eles Galileu (1564-1642) que iniciou a elaboração do método 

experimental; Descartes (1596-1650) que elaborou uma nova maneira de ver o mundo através 

do mecanicismo; Newton (1643-1727) com a teoria da gravidade; Bacon (1561-1626) com a 

tentativa da sistematização lógica do procedimento científico; e, Locke (1632-1704) que 

defendia que o conhecimento era derivado da experiência sensorial (NASCIMENTO 

JÚNIOR, 2010). 
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Outro fator importante neste período foi o fortalecimento das sociedades e academias 

científicas, que estava intimamente ligado à evolução da ciência (HALL, 1988). Essas 

instituições dirigiram, organizaram e divulgaram a maior parte do conhecimento científico 

produzido e tiveram um financiamento da burguesia em laboratórios e expedições de 

pesquisas, que contribuíram para a Revolução Industrial (NASCIMENTO JÚNIOR, 2010). 

No início do século XVI, surgem os jardins botânicos, os quais eram centros 

científicos que organizavam expedições e divulgavam as descobertas da época. Além disso, 

ainda organizavam o material (animais e plantas) arrecadado por exploradores, usando-os na 

economia e na geopolítica (AMAZONAS, 2010). 

Foi também no século XVI que surgiu o microscópio, possibilitando uma ampliação 

da quantidade de organismos conhecidos. O microscópio trouxe à tona um mundo 

desconhecido: o microuniverso, o que também possibilitou compreender melhor a 

organização do ecossistema como um todo (NASCIMENTO JÚNIOR, 2010). 

O anatomista Andreas Vesalius (1514-1564) considerado, posteriormente, o pai da 

anatomia humana moderna, publicou o Humani Corporis Fabrica, o primeiro tratado 

moderno de anatomia humana. Versalius também deixou como legado uma escola de 

Anatomia e Fisiologia, que teve um papel significativo na história das ciências naturais 

(ROMERO, 2007). 

Na fisiologia, William Harvey (1578-1657) deu outra importante contribuição ao 

descobrir que o sangue proveniente do ventrículo direito seguia pela artéria pulmonar em 

direção aos pulmões e retornava ao coração através das veias pulmonares, enterrando, 

definitivamente, a teoria da presença de poros interventriculares (BEDRIKOW; GOLIN, 

2000). Por usar observação direta da circulação de animais em laboratório, Harvey fez com 

que a experimentação se tornasse condição indispensável à investigação fisiológica 

(NASCIMENTO JÚNIOR, 2010). 

No século XVII quem se destacou foi o italiano Marcello Malpighi (1628-1694) por 

ter descoberto os capilares e também por descrever a forma e a função de inúmeras estruturas 

animais que levam o seu nome, como por exemplo, os túbulos de Malpighi (sistema excretor 

de alguns invertebrados). O aperfeiçoamento da técnica de investigação de Harvey por 

Malpighi trouxe grandes progressos à anatomia e à fisiologia, tanto animal como humana, 

além da histologia (MENDES, 1994). 

Depois da metade do século XVII, Robert Hooke (1635-1703), ao analisar um pedaço 

de cortiça em um microscópio rudimentar, visualizou um padrão de estrutura em tecidos que 

se parecia com um favo de mel e lhe deu o nome de células (NASCIMENTO JÚNIOR, 2010). 
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No século XVII o pensamento sobre o desenvolvimento embrionário era preformista 

(desenvolvimento embrionário consiste no desenvolvimento de potencialidades 

preexistentes). Mesmo com as descobertas dos espermatozoides, por Antonie van 

Leeuwenhoek, e do óvulo, por Régnier de Graaf, os estudiosos ainda acreditavam que havia 

seres minúsculos (homúnculos) que se localizavam no óvulo (ovistas) ou nos espermatozoides 

(animal cultistas). Somente no século XIX que a teoria epigenética (o desenvolvimento 

embrionário é processual) foi aceita (MAYR, 2008). 

Já no século XVIII, o poder político da aristocracia é tomado pela burguesia. Na 

França, os burgueses se unem à classe trabalhadora contra o Estado Aristocrático, porém, 

após derrotá-lo, a burguesia excluiu os proletários do poder. Surge, então, a exportação do 

Estado Burguês para as demais regiões da Europa através de Napoleão Bonaparte, 

estabelecendo os limites e a configuração política dos Estados europeus que se mantêm até os 

dias atuais (HUBERMANN, 2010). 

Mais uma vez ocorre uma reconfiguração na organização social e política da 

sociedade, que passa a influenciar a construção do conhecimento biológico. 

O século XVIII também é considerado o “século das luzes”, durante o qual filósofos e 

cientistas reagiram contra os excessos da teologia, da escolástica, do maravilhoso e da 

superstição a favor do racionalismo (THÉODORIDES, 1965). 

Linnaeus Carolus (1707-1778) ofereceu importante contribuição para a estruturação da 

Biologia neste período, apresentando um sistema de classificação dos seres vivos usando 

características compartilhadas para compará-los e dividiu as plantas e os animais em ordem, 

família, gênero e espécie. Além disso, Linnaeus identificou e nomeou os organismos a partir 

do gênero e da espécie, fundamentando-se na existência de essências que podem ser 

compartilhadas por duas ou mais espécies, o que foi relacionado com o essencialismo de 

Platão e Aristóteles (FUTUYMA, 2002). Foi, também, o primeiro a adotar a nomenclatura 

binária, que consiste em identificar cada organismo pelo gênero e espécie (THÉODORIDES, 

1965). 

As ideias sobre evolução começaram a aparecer mais sistematizadas no século XVIII. 

O Conde de Buffon (1707-1788), por exemplo, elaborou uma teoria declarando que as 

espécies podiam ser derivadas de uma forma ancestral e serem modificadas pelo ambiente 

(CASTAÑEDA, 1995). 

No século XVIII as pesquisas de metabolismo se desenvolveram principalmente por 

Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) e Lazzaro Spallanzani (1729-1799). Spallanzani 

contribuiu muito para a epistemologia da época, uma vez que defendia o uso sistemático do 
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método experimental e a reunião dos resultados em concepções teóricas. Sendo assim, ele 

tinha um modelo epistemológico estruturando as relações entre descobertas empíricas, teoria e 

método. Tal fato foi considerado o início da Biologia experimental que se desenvolveu no 

século XIX (PRESTES, 2007). 

No decorrer desses três séculos consolidou-se, então, a ciência moderna, mais 

sistematizada e mais independente. E, no final do século XVIII, se constituía a Biologia 

baseada em atividades epistemológicas e ontológicas diferentes, de um lado altamente 

experimental e indutiva, e de outro, observacional e dedutiva (NASCIMENTO JÚNIOR, 

2010). 

No final deste período, o conhecimento biológico já estava mais sistematizado. Os 

avanços desses três séculos deixaram a Biologia imatura dos séculos anteriores e começaram 

a caminhar rumo a um conhecimento orientado por um método e por discussões 

epistemológicas. 

 

1.2.5. A biologia no século XIX 

O simples batismo da ciência que estuda os seres vivos de Biologia, em 1800, não foi 

o suficiente para a consolidação da mesma, uma vez que houve muitas questões que 

resultaram nessa consolidação e elas se desdobraram do século XVIII para o século XIX. No 

século XIX, a Biologia teve seu desenvolvimento baseado em duas visões de mundo: a 

natureza vista como processo em constante transformação (Hegel) e a natureza como 

mecanismo (Descartes e Newton). O pensamento evolutivo, o ecológico e o biogeográfico são 

derivados da primeira visão (NASCIMENTO JÚNIOR, 2010). 

O contexto histórico do século XIX era de guerra e desigualdade social. Napoleão e a 

burguesia avançavam na conquista de territórios por toda a Europa. Enquanto a Espanha era 

invadida, Inglaterra, França e Alemanha se tornavam as maiores potências mundiais 

(NASCIMENTO JÚNIOR, 2010). Os modos de produção europeus, principalmente nestes 

países, eram muito superiores ao dos países periféricos e das colônias (HUBERMANN, 

2010). Além disso, os Estados Unidos, já independentes, entraram neste quadro geopolítico 

como grande potencial (FOHLEN, 1981). 

Neste contexto, a ciência moderna começa a se definir. O desenvolvimento 

tecnológico já auxiliava na confecção de instrumentos eletrônicos de precisão na coleta e na 

análise de dados. A Física e a Química estavam à frente no subsídio de novas tecnologias que 

impulsionavam o capitalismo, enquanto a Biologia se desenvolvia e ia ocupando seu espaço 

(NASCIMENTO JÚNIOR, 2010). 
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A visão de natureza mecanicista adotada nos séculos anteriores começa a não atender 

as ideias deste século, sobretudo, para explicar o que é vida, uma vez que já se considerava 

que havia, nas coisas vivas, um princípio novo de organização que era qualitativamente 

diferente do princípio da matéria inanimada (COLLINGWOOD, 1986). 

Neste contexto, o pensamento de Hegel (1770-1831) introduziu uma nova 

possibilidade de visão de natureza e de mundo. Ele considera a natureza dirigida por leis não 

rígidas, e foram a partir do pensamento hegeliano que as teorias de evolução surgiram 

(COOLLINGWOOD, 1986). Este pensamento trouxe a ideia de finalidade interna da natureza 

associada à transformação, à mudança e ao progresso. Assim, novos conceitos são 

introduzidos na cosmologia, e a visão da natureza e da vida não parte mais do ponto de vista 

mecanicista do século XVIII, mas da biologia evolucionista do século XIX (NASCIMENTO 

JÚNIOR, 2010). 

Sobre a transformação dos seres vivos, Goethe (1749-1832) defendeu a ideia de 

metamorfose para explicar o desenvolvimento de uma planta da fase da semente até a planta 

adulta. Assim sendo, para ele, a planta se desenvolve em múltiplas formas por transformações 

sempre do mesmo órgão. A ideia de metamorfose de Goethe foi utilizada mais amplamente, 

servindo de base para a botânica, a zoologia, a anatomia, a psicologia e a filosofia. Além 

disso, foi uma base de sustentação para a Teoria da Evolução, que foi proposta mais tarde por 

Darwin (RADL, 1988). 

Outro cientista que fez parte deste período foi G. George Cuvier (1769-1832), 

considerado o pai da paleontologia por possibilitar um entendimento da história natural de 

animais e plantas. Ele ficou conhecido, também, por elaborar a Teoria das Catástrofes, 

segundo a qual a Terra teria um período de calmaria e em seguida uma extinção em massa de 

seres vivos. Assim, a Terra teria períodos de desenvolvimento de fauna e flora intercalados 

por catástrofes que aniquilariam toda, ou a maioria, dos seres vivos (NASCIMENTO 

JÚNIOR, 2010). Cuvier era influenciado pela teleologia, portanto, para ele, o conceito de 

adaptação é estabelecido por uma causa final, ou seja, as funções biológicas eram 

determinadas na relação dos órgãos e condições do ambiente (correlação de partes e 

condições de existência). Ele reforçava, neste sentido, a ideia de espécies fixas (FERREIRA, 

2003). 

No entanto, Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) contesta a visão catastrófica de 

Cuvier e cria a primeira teoria fundamentada, sobre a evolução dos seres vivos (MARTINS, 

1994). Para ele, o meio era capaz de promover transformações no indivíduo e a evolução seria 

dirigida por um impulso de fora para dentro, e essa modificação do indivíduo transmitida para 
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a próxima geração. Essa teoria foi chamada de Herança dos Caracteres Adquiridos (MAYR, 

2008). 

Darwin (1809-1882), por sua vez, reuniu a ideia de descendência modificada ao 

conceito de seleção natural e substituiu a explicação teleológica tradicional. Através de suas 

viagens e pesquisas, Darwin formulou cinco teorias que explicou no livro “A origem das 

espécies”: 

 

(1) que os organismos evoluem continuamente ao longo do tempo (teoria da 

evolução em si); (2) que diferentes tipos de organismos descendem de um ancestral 

comum (a teoria da origem comum); (3) que as espécies se multiplicam ao longo do 

tempo (a teoria da multiplicação das espécies ou especiação); (4) que a evolução se 

dá nas populações (a teoria do gradualismo); (5) que o mecanismo da evolução é a 

competição entre grandes números de indivíduos únicos por recursos limitados, o 

que leva a diferenças em sobrevivência e reprodução (a teoria da seleção natural) 

(MAYR, 2008, p. 241). 

 

As teorias da evolução e da seleção natural de Darwin foram amplamente aceitas, 

consideradas mais do que teoria pelos biólogos, uma vez que para eles são fatos (MAYR, 

2008). No entanto, Darwin não é sozinho construtor da teoria da seleção natural. Alfred 

Russel Wallace (1823-1913) chegou às mesmas conclusões que Darwin, viajando pelo 

sudoeste asiático, e escreveu cartas a ele sobre suas descobertas, o que pode tê-lo ajudado e, 

também, o pressionado a publicar logo sobre a teoria da evolução e da seleção natural 

(HORTA, 2003). Além disso, Wallace é considerado o pai da biogeografia, pois estabeleceu 

os conceitos básicos dessa área, os quais ainda são vigentes (NASCIMENTO JÚNIOR, 

2010). 

Uma segunda teoria elaborada durante este século marcou a história da Biologia: a 

teoria celular. Elaborada por Matthias Jakob Schleiden (1804-1881) e Theodor Schwann 

(1810-1894), ela surgiu em um cenário de várias especulações quanto à estrutura e à função 

dos tecidos de plantas e vegetais. Possibilitou, ainda, uma explicação única para o 

desenvolvimento dos organismos ao afirmar que as células dos tecidos animais se originavam 

de forma semelhante as dos vegetais, e constatou que qualquer tecido (vegetal e animal) era 

composto por células (RECIO, 1990). Sobre a importância desta teoria, Nascimento Júnior 

(2010) diz: 

 

isto (teoria celular) trouxe consequências fisiológicas e uma nova era para a 

Biologia que passa a designar uma atividade científica que buscava a resolução 

teórica, a explicação e a justificação dos fenômenos que se tornaram seu objeto. A 

teoria implantou um novo paradigma, que ainda hoje direciona passos da 
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investigação biológica, modificando as ideias sobre a estrutura dos seres vivos e 

iniciando a unificação teórica da zoologia e da botânica (p. 145). 

 

E uma terceira teoria, que também se destacou no século XIX, foi a teoria genética ou 

da herança. Vários pesquisadores vinham, há algum tempo, estudando o assunto e tentando 

explicar como ocorria a transferência de características de geração para geração. A mais 

aceita, até então, inclusive por Lamarck e Darwin, era a teoria da pangênese, segundo a qual 

cópias de todos os componentes do corpo eram transportadas para os órgãos sexuais pela 

corrente sanguínea (NASCIMENTO JÚNIOR, 2010). 

Francis Galton, primo de Darwin, concluiu que não era possível comprovar essa teoria 

depois que realizou um experimento com coelhos. Então, formulou uma nova teoria “A theory 

of heredity”, que eliminava a pangênese e indicava a distinção do plasma germinativo e 

somático. Essa teoria foi publicada em diferentes países e influenciou muitos pesquisadores 

(DEL CONT, 2008). 

Na mesma linha de Galton, no final do século XIX, Weismann demonstrou a falsidade 

da teoria da pangênese e a substituiu pela teoria do Plasma Germinal, que distinguia células 

somáticas e sexuais (MARTINS, 2003). 

Mas foi com Gregor Johann Mendel, em 1865, que a questão da hereditariedade ficou 

mais clara. Mendel, através de experimentos com ervilhas, formulou leis que explicavam a 

transmissão de caracteres e a variabilidade genética. Porém, sua teoria não foi reconhecida na 

época em que a apresentou, o que ocorreu somente no século seguinte (NASCIMENTO 

JÚNIOR, 2010). 

O século XIX foi uma das etapas mais importantes para a Biologia. Foram feitas 

várias descobertas que proporcionaram a fundamentação dessa ciência até os dias atuais, nas 

áreas da Genética, Botânica, Zoologia, Evolução, Ecologia, Biologia Celular, Fisiologia, entre 

outras. Sobretudo pelo surgimento da teoria, a evolução proposta por Darwin e Wallace 

subsidiou o avanço de áreas importantes da Biologia, como a Genética e a Ecologia. 

Podemos dizer, desta forma, que a partir deste século a Biologia começou a tomar a 

forma estrutural e conceitual que atualmente conhecemos. Além disso, os acontecimentos do 

século XIX impulsionaram o grande avanço da Biologia que aconteceu no século XX. 

 

1.2.6. A biologia no século XX 

O século XX foi um período de grande desenvolvimento para a Biologia e, ao 

contrário do século anterior, começou com paz e a ciência, cada vez mais, foi considerada 
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como o meio de se atingir o bem estar. Entretanto, veio a guerra e a ciência se prestou aos 

avanços tecnológicos e aos interesses econômicos. Neste sentido, a ciência sempre andou 

atrelada à tecnologia e à riqueza (NASCIMENTO JÚNIOR, 2010). 

Com a guerra fria, depois de 1949, a biologia se integrou aos projetos armamentistas 

das grandes potências. A partir de então, esta ciência se desenvolveu aceleradamente, 

culminando no surgimento da Biologia Molecular, a qual foi um divisor na construção do 

conhecimento biológico deste século, influenciando as demais áreas da biologia experimental 

(ALMEIDA, 2006). Assim sendo, segundo Nascimento Júnior (2010), o século XX pode ser 

dividido em duas etapas em relação à construção do conhecimento biológico: os primeiros 

setenta anos e os últimos trinta, sendo estes marcados por intensa atividade dos cientistas e, 

consequentemente, grandes descobertas e avanços. 

Ainda segundo o autor, as áreas que consolidaram a Biologia no século XX foram: 

Fisiologia, Bioquímica, Biologia Celular, Farmacologia, Genética, Biologia Molecular, 

Evolução, Ecologia, Etologia, Biogeografia e Sociobiologia. 

A Fisiologia iniciou-se no século XIX, mas foi no século XX que seus estudos 

avançaram com o desenvolvimento de diversas técnicas, tecnologias e a elucidação da 

anatomia e dos aspectos funcionais dos sistemas. Esses avanços foram essenciais para o 

desenvolvimento de outras áreas específicas, como a Bioquímica, a Farmacologia, a Biologia 

Molecular e a Biologia Celular (NASCIMENTO JÚNIOR, 2010). 

Já nas últimas décadas do século, os avanços tecnológicos foram maiores na fisiologia, 

com o advento dos equipamentos biotecnológicos, como no caso do Escâner da Tomografia 

Computadorizada, que permitiu ver o cérebro e, posteriormente, o corpo todo. Com a ajuda 

desses equipamentos, a anatomia tornou-se submicroscópica, permitindo a descrição das 

estruturas íntimas em nível molecular, servindo, também, a interesses médicos (ANDRADE, 

2008). 

A Bioquímica, também iniciada no século XIX, derivou-se da fisiologia e de sua 

relação com a química orgânica, produzindo um grande avanço na compreensão dos 

mecanismos moleculares. Os métodos específicos elaborados pela área, neste século, são: 

eletroforese, cromatografia e espectroscopia (TORRES FILHO, 2008). 

Inicialmente, a Bioquímica focava-se nas mudanças químicas do metabolismo celular, 

mas foi crescendo aos poucos e o século XX foi a época em que mais avanços foram feitos 

nesta área (NASCIMENTO JÚNIOR, 2010). No final desse século, a Bioquímica já explicava 

muitos aspectos fisiológicos, tanto dos animais como dos vegetais, como por exemplo, a ação 

dos hormônios no corpo humano e a fotossíntese das plantas. 
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A Biologia Celular, que também é derivada da fisiologia, não obteve grandes avanços 

nas primeiras cinco décadas do século XX. Os estudos sobre a célula eram de natureza 

morfológica, a utilização do microscópio óptico tradicional e de corantes pouco específicos 

permitiram a visualização do núcleo e do citoplasma, surgindo, então, a Citologia, que 

também estava ligada à Histologia (NASCIMENTO JÚNIOR, 2010). 

Contudo, a partir da década de 1950 a Biologia Celular se destacou. A utilização do 

microscópio eletrônico permitiu estudar a célula nos níveis coloidal e molecular (PORTER; 

BENNETT, 1981). Foi possível identificar outras estruturas celulares além do núcleo e do 

citoplasma, como mitocôndria, cloroplasto, microtúbulos e junções (JBC, 2010). Assim, 

aliada à tecnologia (genoma, proteômica, métodos computacionais e ferramentas de 

manipulação celular), a Biologia Celular obteve significativos avanços na biologia moderna, 

contribuindo muito para a medicina (NASCIMENTO JÚNIOR, 2010). 

A Farmacologia é também outra área que andou lado a lado com a Fisiologia. 

Considerada uma das pedras fundamentais no processo de descobertas das drogas de uso 

terapêutico, buscando compreender as atividades fisiológicas, teve, durante o século XX, 

muitas descobertas que contribuíram para a medicina no desenvolvimento de drogas para o 

tratamento de doenças (NASCIMENTO JÚNIOR, 2010). 

Como ocorreu na fisiologia, na bioquímica e na biologia celular, a partir de 1970 a 

farmacologia procurou, nas técnicas moleculares, um aprofundamento em seus estudos das 

interações e dos mecanismos de funcionamento das drogas, promovendo uma fusão de 

técnicas convencionais e novas (MANCINELLI; CRONIN; SADEE, 2000). 

Com a possibilidade de observar a maioria das estruturas celulares, bem como a 

descoberta da mitose e meiose e a separação dos cromossomos nucleares, a Genética se 

desenvolveu intensamente no século XX (MARTINS, 1997). O impulso nesta área se deu, 

primeiro, pela sua aplicação no melhoramento de animais e plantas; segundo, por sua 

contribuição à medicina através dos conhecimentos genéticos; e, terceiro, por elucidar 

fenômenos da origem da vida e da evolução, reforçando a teoria de Darwin (LACADENA, 

2000). 

Nas três últimas décadas deste século, aliada à Biologia Molecular, a Genética evoluiu 

ainda mais, iniciando, então, o que se chama de engenharia genética, através da divisão do 

DNA em partes específicas e do aparecimento de várias técnicas e métodos de recombinação 

gênica. Houve, deste modo, um aprimoramento de métodos e conceitos. Além disso, a 

Genética também se empenhou no seu desenvolvimento, buscando fortalecer sua identidade; 
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um exemplo foi a inserção de instrumentos qualitativos em suas investigações de genética das 

populações (COUTINHO, 1998). 

Nesta perspectiva, a Biologia Molecular nasceu como uma disciplina independente em 

1945 (CLAROS, 2003). Ela representou o encontro da Genética e da Bioquímica, 

encontrando-se na fronteira entre a Biologia, a Química e a Física (NASCIMENTO JÚNIOR, 

2010). 

A Teoria da Evolução foi apresentada por Darwin e Wallace no século XIX e ganhou 

mais força no século XX. O avanço da Genética na descoberta do processo de mutação gênica 

possibilitou explicar o aparecimento de indivíduos diferentes em uma população – genética de 

população (NASCIMENTO JÚNIOR, 2010). Mais tarde, outras áreas da Biologia, como a 

sistemática e taxonomia, paleontologia, geologia, zoologia e botânica, juntaram-se à genética 

de população, formando a teoria sintética da evolução (ASTORGA, 2001). 

A partir da década de 1970, a Evolução recebeu influência da Biologia Molecular, 

possibilitando, ainda mais, o aprofundamento da Teoria da Evolução, agora com dados 

moleculares, proporcionando um grande desenvolvimento da sistemática filogenética e a 

elaboração mais aprimorada do termo “espécie” (NASCIMENTO JÚNIOR, 2010). 

A Etologia surgiu depois da segunda metade do século XX. Segundo Lorenz (1973), 

esse é um ramo da ciência que consiste na aplicação da teoria de Darwin ao estudo do 

comportamento animal, ou seja, relacionar o comportamento com a teoria da evolução e 

seleção natural. A Etologia respondeu questões acerca do comportamento típico de espécies 

que possuíam as mesmas características, predominantemente encontradas nas análises 

morfológicas comparativas de taxonomistas (LORENZ, 1973). 

Neste sentido, a Etologia passou a ser uma aliada fundamental da Ecologia e da 

dinâmica de populações, chamada de etologia social, a qual foi precursora da Sociobiologia e 

da Sociodemografia. Mais tarde, ela também se associou à Ecologia, à Demografia e à 

Neurofisiologia (NASCIMENTO JÚNIOR, 2010). 

A Ecologia surgiu ainda no século XIX. Eugen Warming publicou, em 1895, a obra 

intitulada “Ecologia das plantas”, tornando-se, então, o primeiro pesquisador a relacionar os 

estudos de vegetação a uma distribuição espacial baseada em causas geográficas e físicas 

específicas. A Ecologia é considerada um ramo da Biologia com estatuto, metodologia e 

linguagem própria (ACOT, 1990). 

As preocupações dessa área são as inter-relações do homem com o seu espaço e as 

soluções de problemas ambientais gerados por essa relação. A Ecologia também se aliou à 

Genética e à Teoria da Evolução, criando a ecologia evolutiva, a qual tem ênfase na seleção 
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natural, mas também se relaciona com a ecologia humana, através do estudo das relações 

entre homem, sociedade e natureza (NASCIMENTO JÚNIOR, 2010). 

A Biogeografia, iniciada no século XIX, concentrava-se nas preocupações dos 

viajantes e consistia em trabalhar com grupos individuais de organismos, focada apenas na 

identificação das regiões de distribuição dos seres vivos no planeta, baseada na ideia de 

centros de origem de todos os seres vivos. Em um segundo momento, mais analítico, a 

Biogeografia usou a Teoria da Evolução e a Ecologia como base para explicar a distribuição 

geográfica, buscando esclarecer a evolução geográfica dos agrupamentos de fauna e flora 

(NASCIMENTO JÚNIOR, 2010). 

Durante a década de 1970, a partir de uma combinação da teoria da panbiogeografia 

(as barreiras geográficas e as biotas coevoluem) de Croizat, e o método filogenético de 

Henning, surge a Biogeografia Cladística, que se concentrou na busca de padrões de 

distribuição correspondentes. Ou seja, ela assumia que a distribuição atual dos organismos no 

planeta é resultado de uma complexa interação entre a evolução da Terra e a evolução dos 

seres vivos (MEDINA; VEGA; MORRONE, 2001). 

A Etologia aliada à Ecologia e à Genética, com o objetivo de mostrar como os grupos 

sociais se adaptam ao ambiente através da evolução, é chamada Sociobiologia (WILSON, 

1975). A Sociobiologia surgiu no final do século XX e trouxe novas discussões para a 

Ecologia, a Etologia e a Evolução. Para Wilson (1975), a organização social de uma 

população está relacionada com o ambiente em que vivem e a genética que possuem, 

influenciando o comportamento de seus indivíduos, ou seja, há uma evolução social que 

acompanha a evolução das espécies. 

Essas onze áreas aqui descritas fizeram do século XX o período mais produtivo da 

Biologia, contribuindo para que esta ciência se solidificasse. Segundo Nascimento Júnior 

(2010), a partir dessa reconstrução histórica é possível concluir que a unidade biológica é 

constituída de cinco componentes: o gene, a célula, o organismo, a espécie e o ecossistema. 

Desta maneira, são consideradas como as principais teorias da Biologia: a teoria da herança 

(genética e epigenética), a teoria celular, a teoria da homeostase, a teoria sintética da evolução 

e a teoria ecológica. 

No século XX a visão de mundo também mudou, deixando de ser totalmente 

enviesada pelo olhar mecanicista e passou a considerar, ainda, a Biologia e a vida em si como 

processo, ponderando fatores históricos. Nascimento Júnior (2010) afirma que esses dois 

olhares caracterizam a ontologia da Biologia. 
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1.3. Os Estatutos Estruturantes da Biologia 

Como já dito, o século XX foi o cenário que consolidou áreas que hoje caracterizam a 

Biologia. Neste período, as condições sociais, técnicas e culturais estavam favoráveis à 

Biologia, o que permitiu que esta se desenvolvesse rapidamente. As investigações e técnicas 

da época serviram como base de sustentação para grande parte da Biologia moderna. 

A partir da trajetória da Biologia, durante o século XX, podem-se identificar áreas que 

são apontadas como estruturantes do conhecimento biológico, quais sejam: a Fisiologia, a 

Bioquímica, a Biologia Celular, a Farmacologia, a Genética, a Biologia Molecular, a 

Evolução, a Ecologia, a Etologia, a Biogeografia e a Sociobiologia (NASCIMENTO 

JÚNIOR, 2010). 

Com suas principais áreas consolidadas, Nascimento Júnior (2010) identificou quatro 

elementos fundamentais na construção do pensamento biológico. O primeiro é o ontológico, 

que surge da visão de mundo do biólogo e é caracterizado pela dualidade entre o mundo 

mecânico de Descartes e Newton e o mundo das transformações, adaptações e combinações 

de Hegel. O segundo é a identificação dos componentes que dão forma às unidades 

biológicas, que são os genes, a célula, o organismo, a espécie e o ecossistema, e as teorias: 

teoria genética e epigenética, teoria celular, teoria da homeostase, teoria sintética da evolução 

e teoria ecológica. O terceiro é o epistemológico, o qual se preocupa com a estrutura do 

pensamento científico e como são definidas as hipóteses, teorias, modelos e leis da ciência, e 

também o método científico. E, finalmente, o quarto, que se forma na reflexão que envolve o 

contexto no qual o pensamento biológico foi construído (NASCIMENTO JÚNIOR, 2010). 

Desta forma, esses quatro elementos constitutivos do pensamento biológico, que foram 

elaborados a partir de um estudo da história da Biologia, podem ser contemplados em 

qualquer dimensão da visão biológica. Eles possuem a missão de expressar as regras da 

ciência Biologia. Portanto, pode-se dizer que existem quatro estatutos estruturantes da 

biologia que são essenciais para compreendê-la em suas bases: Estatuto Ontológico da 

Biologia; Estatuto Epistemológico da Biologia; Estatuto Conceitual da Biologia; e, o Estatuto 

Histórico-Social da Biologia (NASCIMENTO JÚNIOR, 2010). 

Ainda segundo este autor, a identificação desses estatutos visa contribuir com um 

ensino integrado do conteúdo. “Não se pretendeu dar conta da caracterização total da 

Biologia, mas construir um caminho geral para identificar essa articulação” (NASCIMENTO 

JÚNIOR, 2010, p. 381). 
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O Estatuto Conceitual da Biologia é específico de cada ciência. A Física, a Química e 

a Biologia, cada uma tem o seu. É a parte mais objetiva, porque trata dos conceitos, das leis e 

das teorias que estruturam essa ciência, não detalhando como estes foram construídos 

(NASCIMENTO JÚNIOR, 2010). 

O Estatuto Epistemológico da Biologia é o que trata do contexto e de como as leis e as 

teorias foram criadas. Este estatuto está relacionado com a discussão de “como fazer ciência”, 

com a construção do conhecimento científico. Ele confere a validade do conhecimento 

científico e é essencial para compreender a ciência (NASCIMENTO JÚNIOR, 2010). 

O Estatuto Ontológico da Biologia se refere à visão de mundo na qual as leis e as 

teorias foram formuladas. Como por exemplo, qual era a concepção que se tinha de vida, 

natureza e homem. E de qual ponto de vista eram observados esses elementos 

(NASCIMENTO JÚNIOR, 2010). 

O Estatuto Histórico-Social está relacionado com o contexto sócio histórico em que o 

conhecimento foi produzido, bem como esse conhecimento influenciou a sociedade e vice-

versa. 

 

Em síntese, o estatuto conceitual da Biologia é constituído, essencialmente, por 

cinco teorias (teoria celular, teoria da homeostase, teoria da herança, teoria da 

evolução e teoria dos ecossistemas) que organizam o conhecimento desta ciência. O 

estatuto ontológico expressa uma forma de ver o mundo na qual estas teorias foram 

elaboradas. A Biologia dialoga com os elementos constitutivos desse mundo por 

meio do método através do qual formula teorias e leis com o propósito de explicar 

os fenômenos naturais ligados à vida. Apresentando, assim, um estatuto 

epistemológico. E, por último, reflete a história do período em que foi construída, 

instaurando, dessa forma, um estatuto sócio histórico da Biologia (NASCIMENTO 

JÚNIOR, 2010, p. 381). 

 

Com o objetivo de viabilizar a discussão do pensamento biológico a partir dos 

estatutos estruturantes, Nascimento Júnior (2010) elaborou categorias que representam cada 

um deles, conforme pode ser observado no quadro 1. 
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Quadro 1 – Estatutos Estruturantes da Biologia. 

Estatutos Categorias 

Ontológico 

 Como a Biologia compreende a Natureza; 

 Como a Biologia compreende a Vida; 

 Como a Biologia compreende o Organismo. 

Epistemológico 

 Como ocorre a produção do conhecimento na Biologia; 

 Como se apresenta o Método Científico na Biologia; 

 Como se apresenta o conceito de Teoria na Biologia; 

 Como se apresenta o conceito de Modelo na Biologia; 

 Como se apresenta o conceito de Lei na Biologia. 

Histórico-Social 

 Ideia de não-linearidade da história da Biologia; 

 Relação entre o conhecimento biológico e as transformações 

tecnológicas; 

 Conhecimentos biológicos como interpretações dependentes do 

contexto social em que foram produzidas; 

 Origem política das sociedades científicas; 

 Elementos ideológicos do conhecimento. 

Conceitual 

 Temas Estruturantes: Organização, Equilibração, Transmissão, 

Variação e Interação; 

 Teorias Fundamentais: Teoria Celular, Teoria da Herança, 

Teoria da Homeostase, Teoria da Evolução e Teoria do 

Ecossistema. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, com base em Nascimento Júnior (2010). 

 

Estes estatutos e suas categorias podem ser usados como orientação para análise da 

concepção da ciência Biologia em pesquisas documentais e exploratórias, e, principalmente, 

para o ensino desta ciência. Juntos, eles contribuem para a compreensão do que seja a 

Biologia. Assim, para o autor, não é possível compreender esta ciência profundamente sem 

contemplar esses quatro estatutos. Sobre isso, Nascimento Júnior (2010) afirma: 

 

para aprender a Biologia, entende-se que é preciso conhecer estes elementos 

estruturantes que lhe conferem legitimidade. Tais estatutos podem ser utilizados 

para cumprir tal propósito no seu ensino, não priorizando nenhum deles em 

detrimento de outro, inserindo-os em atividades de formação de professores de 
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Biologia, bem como, na estrutura dos documentos curriculares e dos currículos 

escolares para os alunos do Ensino Médio, em suas devidas proporções (p. 437). 

 

O autor deixa claro que tais estatutos devem estar inseridos na formação de 

professores de Biologia. Portanto, nesta pesquisa eles serão eixos orientadores para a análise 

da concepção da ciência Biologia expressa pelos professores formadores participantes. 

 

 

1.4. Considerações sobre o Capítulo 1 

É evidente, a partir da história, que a Biologia, como conhecimento biológico 

organizado, foi sofrendo modificações através dos tempos, seja pelo aprimoramento das 

técnicas de pesquisa, seja pela mudança no modo de enxergar o mundo, o homem, a natureza 

e as relações destes entre si. 

O reconhecimento da distinção entre objeto inanimado e organismo vivo foi um 

grande marco, possibilitando que uma nova maneira de compreender os fenômenos 

direcionasse o pensamento: a maneira biológica. A formação de uma identidade própria do 

conhecimento biológico deu impulso para que novos questionamentos e, consequentemente, 

para que novas descobertas surgissem. 

Os esforços dos naturalistas, filósofos e pensadores durante os últimos séculos, 

resultaram em uma variedade de conhecimentos sobre o mundo vegetal e animal. Entender 

como é a vida e seus desdobramentos propiciou o aparecimento da Genética, da Fisiologia, da 

Ecologia, da Botânica, da Evolução, entre tantas outras áreas da Biologia. Esse conhecimento 

não só serviu para saciar os questionamentos do homem, como também modificou a relação 

do homem consigo mesmo e com o meio em que vive. 

Com a teoria da evolução de Darwin, no século XIX, as diferentes áreas do 

conhecimento biológico estreitaram suas relações, como é o caso da Genética e da Ecologia. 

Essa teoria é tida por muitos como a principal teoria da Biologia, uma vez que conseguiu 

explicar – de uma maneira que resistiu a várias refutações – uma das questões mais polêmicas 

no meio dos pesquisadores: a origem e a evolução da vida. Isso fortaleceu ainda mais a 

Biologia como ciência. 

A visão sobre ciência e de como o conhecimento científico é produzido está longe de 

ser uma unanimidade. Durante os séculos XIX e XX não havia discussões apenas sobre leis e 

teorias, mas também como tais leis e teorias pudessem ser elaboradas do modo mais confiável 
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possível. Intensas discussões de como fazer ciência coexistiam com a produção do 

conhecimento biológico. 

O fato é que o modo como se pensa a ciência interfere no modo como se faz ciência e, 

consequentemente, no tipo de conhecimento que é produzido. Por isso, tão importante quanto 

criar hipóteses e comprová-las é discutir sobre qual método é mais adequado para tal. 

A peculiaridade do conhecimento biológico, as transformações do modo de ver o 

mundo através dos tempos, a variedade de conhecimento produzido, os diferentes 

pensamentos de ciência e de como se produz conhecimento faz da Biologia uma ciência 

complexa, que não se limita em apenas nomear plantas e animais, mas que é capaz de 

desenvolver um papel importante na sociedade e na história do homem. 

Foi mediante estas questões que Nascimento Júnior (2010) propôs os Estatutos 

Estruturantes da Biologia. Tais estatutos são a base de uma abordagem que procura auxiliar 

uma mais ampla compreensão desta ciência; em outras palavras, são os elementos que 

compõem o conhecimento biológico. Segundo este autor, o conhecimento na Biologia 

depende da visão de mundo, natureza e homem que se possui (Ontológico), de qual é a forma 

que se compreende como o saber é produzido (Epistemológico), de como esta ciência se 

constrói no contexto histórico e social (Sócio-Histórico) e de suas principais leis e teorias 

(Conceitual). 

O conhecimento biológico se tornou tão importante para o homem e para a sociedade 

que é considerado conhecimento obrigatório. Biologia se tornou uma disciplina escolar, 

presente nas orientações curriculares para a educação básica, junto com os conhecimentos 

linguísticos, históricos, geográficos, físicos e matemáticos. Ou seja, há um conjunto de 

saberes biológicos considerados primordiais na formação escolar de um indivíduo. 

Para além disso, a Biologia ou Ciências Biológicas é um curso de nível superior que 

promove a formação de profissionais para atuar nas mais diversas áreas, como educação 

ambiental, análise laboratorial, melhoramento genético de plantas e ensino de ciências. Isto é, 

há a formação de biólogos, bacharéis ou licenciados, sendo que estes últimos são formados 

para, além de outras funções, promoverem o ensino de ciências e Biologia. 

Por estar ciente da orientação de se ensinar Biologia, conhecendo os fatores históricos 

relacionados à constituição desta ciência e levando em consideração seus estatutos 

estruturantes, constituídos por Nascimento Júnior (2010), é que esta pesquisa propõe uma 

investigação sobre quais ideias de Biologia e de seu ensino os professores de um curso de 

licenciatura em ciências biológicas possuem, ou seja, aqueles que formam quem vai ensinar 

Biologia. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

A TRAJETÓRIA FORMATIVA DE PROFESSORES FORMADORES E AS 

CONCEPÇÕES DE CIÊNCIA/BIOLOGIA 

 

 

 

A despeito de o mundo ter sofrido grandes transformações nos últimos séculos, a 

educação permanece na reprodução de modelos antigos, insuficientes para atender a atual 

demanda social e cultural, necessitando, portanto, de um novo referencial (SOUZA, 2009). 

A autora afirma que vários estudiosos, como Fritjof Capra, Alvin Tofler, Edgar Morin 

e Boaventura Sousa Santos, sinalizam que estamos em um período de transição, e como tal, 

surgem vários desafios. Tais desafios envolvem diferentes dimensões (culturais, sociais, 

políticas, morais, entre outras) e afetam diferentes aspectos da vida, como a educação, a saúde 

e a política. Neste sentido, segundo a autora, a visão positivista predominante na universidade 

“precisa ser repensada para gerar um novo tipo de paradigma que compreenda o universo em 

contínua evolução” (SOUZA, 2009, p. 1). 

Entendemos que a educação no século XXI está sob a influência do paradigma 

mecanicista (cartesiano-newtoniano). Esse pensamento, iniciado com Galileu e a 

matematização da natureza, seguido por Bacon e Descartes, culmina com a concepção que 

Newton formula do universo como um grande relógio (GUIMARÃES, 2010). Nessa 

perspectiva, para conhecer é preciso separar as partes, ou seja, fragmentar. Os frutos deste 

pensamento são: o não questionamento, a memorização, o comportamento pré-estabelecido, a 

unilateralidade da visão, o determinismo, a redução, a superespecialização dos saberes, entre 

outros (SOUZA, 2009). 

A formação de professores de ciências também está enraizada nesse paradigma, 

tornando-se um campo de reprodução conceitual pouco preocupado com a reflexão crítica do 

conhecimento e do ensino. Carvalho e Gil-Pérez (2011) afirmam que uma formação de 

professores de Ciências/Biologia concebida com base nesta perspectiva, ou seja, como a 

simples soma entre conhecimento científico e conhecimento pedagógico ou somente por meio 

de estudos específicos da área, não é capaz de proporcionar ao professor o conhecimento 

necessário para atuar em sala de aula. Assim, o paradigma vigente não está atendendo às 

demandas vindas de nossa sociedade, que é complexa. 
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Sendo assim, faz-se necessário (re)pensar os modelos educativos, apostando em 

princípios que permitam “desenvolver a questão epistemológica, sistêmica, abrangendo o 

processo de construção do conhecimento, sua organização e seu funcionamento, associados à 

necessidade de novas concepções sobre o homem e sobre a sociedade” (SOUZA, 2009. p. 9). 

Em meio a este contexto, a docência universitária enfrenta alguns desafios, como por 

exemplo, a fragmentação dos saberes, a separação entre teoria e prática, a formação dos 

professores formadores e a escassez de políticas públicas voltadas para o tema. Além desses, 

mais especificamente na formação de professores de ciências/biologia, há, ainda, o desafio de 

inserir no currículo a História e Filosofia da Ciência (HFC). 

Mediante tais desafios, este capítulo tem por objetivo apresentar discussões sobre a 

formação de professores formadores, mais especificadamente sobre suas trajetórias 

formativas, e a inserção da HFC no ensino de ciências e seus desdobramentos na formação de 

professores de Ciências/Biologia. 

 

 

2.1. Formação de Professores Formadores: a universidade e a trajetória formativa 

docente 

 

Consideramos que a formação do docente universitário se faz de forma complexa, em 

vários aspectos, pois 

 

a identidade profissional do professor envolve a pessoa do professor (a adesão a uma 

forma individual e coletiva de produção da existência), o desenvolvimento 

profissional (que se refere a aspectos do estatuto profissional, em geral) e o 

desenvolvimento institucional (o investimento que a instituição, no caso 

universidade, faz para atingir seus objetivos educacionais) (SOUZA; GUIMARÃES, 

2011, p. 29). 

 

Nesta mesma perspectiva, Almeida e Pimenta (2011) afirmam que é necessário 

conceber a formação docente universitária como um processo ecológico, dotado de pelo 

menos três dimensões: a dimensão profissional que está relacionada à formação inicial e 

continuada, à identidade profissional e às exigências profissionais a serem cumpridas; a 

dimensão pessoal que diz respeito às relações de envolvimento e compromisso com a 

docência e à compreensão das circunstâncias de realização do trabalho e dos fenômenos que 

permeiam a carreira; e, a dimensão organizacional, onde são estabelecidas as condições de 

trabalho e os padrões da atuação profissional. 
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Assim, entendemos que os aspectos de desenvolvimento profissional/dimensão 

profissional e desenvolvimento institucional/dimensão organizacional, citados pelas autoras, 

fazem parte da trajetória formativa dos professores. 

Vale destacar que a trajetória formativa se difere de processos formativos. Segundo 

Isaia e Bolzan (2009), o processo formativo engloba tanto fases da vida do professor quanto 

da profissão, e é uma dimensão subjetiva que decorre do modo como o professor interpreta o 

mundo. Enquanto a trajetória formativa diz respeito à dimensão profissional, o modo que foi 

formado, em que cursos e instituições. 

A universidade e os professores universitários possuem uma relação de influência 

mútua. Os desenvolvimentos e desdobramentos que acontecem nesta instituição influenciam 

na atuação desses profissionais. Neste sentido, entender o contexto da universidade atual 

ajuda a compreender a formação dos professores formadores. 

Segundo Nóvoa (1992), a universidade é uma instituição que se configura como 

cultura, possui uma realidade construída socialmente que envolve o desempenho profissional, 

cria possibilidades, mas também limites, que regerão o desenvolvimento de seus membros. 

Assim, é uma instituição que, além de produzir a si mesma, direciona os modos de conduta, o 

modo de pensar e de se relacionar. 

De modo semelhante, Chauí (2003) afirma que a universidade tem seu reconhecimento 

alicerçado na ideia de autonomia do saber, construído com base em uma lógica que lhe é 

peculiar. Porém, a partir da reforma do Estado brasileiro, nos anos 1990, ela passa a ser 

concebida como organização, o que significa que sua prática, muitas vezes, está relacionada 

com a instrumentalidade, buscando atingir metas pré-estabelecidas, inspiradas pelas ideias de 

previsão, controle e sucesso. Isso implica dizer que esta instituição desvia-se do seu propósito 

original de ser autônoma, para atender a interesses imediatistas, formando técnicos para o 

mercado de trabalho. 

Ainda para a autora, na ideia de universidade como organização há uma redução 

espaço temporal oriunda da fragmentação da produção econômica globalizada. Ou seja, há 

uma aceleração no ensino, a docência se torna uma transmissão de fragmentos de informação, 

sustentada por textos menos profundos e mais ilustrativos, implicando no abandono do núcleo 

fundamental do trabalho universitário: a formação (CHAUÍ, 2003). 

A este cenário se acrescenta um incentivo ao conhecimento não cumulativo e, como 

consequência, o reforço ao individualismo, à fragmentação, à dispersão e ao 

descomprometimento. E assim, “a universidade alimenta o culto da individualidade, o voltar-

se para si mesmo, intensificando a retratação de interesses e a estreiteza de espírito. Nela, não 
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se aprende mais a pensar como homens públicos, mas apenas como homens privados” 

(SOUZA, 2009, p. 130). 

Em meio a essas discussões sobre a atuação da universidade, Morin (2003, p. 82) 

afirma que esta instituição tem dupla função paradoxal: “adaptar-se à modernidade científica 

e integrá-la; responder às necessidades fundamentais de formação, mas também, e sobretudo, 

fornecer um ensino metaprofissional, metatécnico, isto é, uma cultura”. Assim, a universidade 

tem a função de, ao mesmo tempo, ajustar-se à sociedade contemporânea e realizar a missão 

transecular de conservação, transmissão e enriquecimento de um patrimônio cultural, 

propondo uma reflexão crítica desse processo. 

Em outras palavras, a universidade tem a função de atuar como uma instituição que 

promove a construção de conhecimento autônomo, crítico e reflexivo e, ao mesmo tempo, 

precisa suprir um mercado baseado no paradigma mecanicista, que possui valores contrários. 

Com base neste e em outros fatos, para Santos (2004), a universidade do século XXI 

está em crise. Segundo ele, essa crise é resultante de contradições e pode ser desmembrada em 

três: a crise da hegemonia, a crise de legitimidade e a crise institucional. 

A crise hegemônica diz respeito a perca da preponderância da universidade em relação 

a outras instituições. Segundo Santos (2004), é resultado das contradições entre as funções 

tradicionais da universidade e as que ao longo do tempo lhes foram atribuídas. Isto é, de um 

lado a produção de cultura, pensamento crítico e conhecimento científico e humano, de outro, 

a produção de conhecimentos instrumentais para atender as demandas capitalistas. A 

universidade não consegue cumprir, de forma completa, essas duas funções, então o Estado e 

os agentes econômicos foram levados a procurar outros meios para atingir esses objetivos. 

Assim, ela deixa de ser a única instituição de ensino superior de produção de pesquisa, 

entrando em uma crise de hegemonia. 

A crise de legitimidade é provocada pela contradição entre a restrição do acesso à 

universidade e a necessidade de igualdade de oportunidades. Isto acontece porque a 

universidade, em seu processo de ingresso, hierarquiza segundo os saberes especializados e, 

assim, por um lado, garante a entrada ao aluno que souber responder a maior quantidade de 

perguntas de várias áreas do conhecimento. Enquanto isso, por outro lado, há exigências 

sociais e políticas de democratização da universidade e reivindicação da igualdade de 

oportunidades para filhos das classes populares (SANTOS, 2004). Essa igualdade não 

acontece, pois, na maioria das vezes, quem ocupa a vaga na universidade pública são alunos 

de classe média, que tiveram dinheiro para pagar instituições educacionais que trabalham a 

visão especializada e fragmentada do saber, buscando a memorização de conteúdos para o 
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sucesso de seu “cliente” nos vestibulares e, agora, no ENEM (Exame Nacional do Ensino 

Médio). 

E, por último, a crise institucional está relacionada com a autonomia da universidade. 

Se por um lado, esta instituição reivindica sua independência na definição de seus valores e 

objetivos, por outro, ela está submetida a critérios de eficácia e produtividade. O Estado 

financia a universidade e isto faz com que ela seja dependente dele, tendo que, muitas vezes, 

obedecer a seus comandos, entrar em suas regras (SANTOS, 2004). Isso fica claro, por 

exemplo, na criação e manutenção de cursos de pós-graduação stricto sensu, que só 

acontecem mediante a quantificação de produções, entre outros critérios estabelecidos por 

órgãos do Estado. 

É, então, em meio às crises que os docentes universitários são formados e formam 

professores. O que nos leva a compreender que a trajetória formativa docente está permeada 

pelos conteúdos aprendidos, além dos fatores políticos, sociais e institucionais. 

Pesquisas sobre o docente do ensino superior (MASETTO, 1998; VASCONCELOS, 

1998; BEHRENS, 1998 ZABALZA, 2004), sobre sua identidade (SACRISTÁN, 1999; 

PIMENTA; ANASTASIOU, 2002; GUIMARÃES, 2004; LODI, 2010), sobre sua formação 

inicial e continuada (CANDAU, 1997; MIZUKAMI, 2000; MIZUKAMI et al., 2002; RIVAS; 

CASAGRANDE, 2006; ENRICONE, 2007; PEREIRA, 2007; GATTI, 2009; SARAIVA, 

2009) e sobre os saberes e as práticas que ele utiliza em sua carreira profissional (CUNHA, 

2007; GAUTHIER, 1998; IMBERNON, 2000; TARDIF, 2002) têm permeado as discussões 

da área no Brasil nas últimas décadas. 

Assim como Queiroz (2013, p. 71), acreditamos que “discutir a formação do professor 

universitário se justifica pela necessidade histórica de se elevar a qualidade da educação 

diante de tantas demandas” e, também, pela necessidade de recuperar o caráter social e 

humano da identidade acadêmica. 

Para a autora, 

 

a formação do professor universitário se impõe como uma das condições para que o 

trabalho docente se efetive como capaz de enfrentar as contradições geradas pela 

racionalidade produtivista, competitiva e consumista; as interpelações do capital; as 

alterações e desenvolvimentos no campo da ciência; as mudanças nas formas de 

convivência humana marcadas pelo individualismo e egoísmo; de modo a produzir 

transformações no sentido da constituição de uma sociedade mais justa e 

democrática (QUEIROZ, 2013, p. 71). 

 

Cada vez mais o caráter formativo da docência é reconhecido na sociedade 

contemporânea, o que implica dizer que a concepção de que a docência decorre de uma 
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vocação ou habilidade deve ser superada (ALMEIDA; PIMENTA, 2011). Para as autoras, o 

ofício de ensinar está permeado em um contexto e relações complexas que exigem um 

conhecimento profundo sobre o conteúdo da área em si e de suas relações sociais, sobre os 

documentos que orientam o currículo, a história da constituição e construção da organização 

daquele conteúdo, sobre os métodos de pesquisa e didático-pedagógicos da área, os modos de 

relacionamentos com os alunos e destes com o saber, a avaliação e a instituição e ensino. 

Essa gama de conhecimentos que circunda a docência não está restrita aos professores 

da educação básica, e o ofício no ensino superior também comunga desta mesma 

complexidade. No entanto, para Almeida e Pimenta (2011), tal conhecimento é, muitas vezes, 

desconhecido para os professores universitários. Almeida (2012) nomeia este fato como 

despreparo pedagógico e epistemológico. 

O despreparo, muitas vezes, está relacionado com a formação desses docentes, uma 

vez que em concursos para o cargo nem sempre a licenciatura é um requisito exigido. De 

acordo com a legislação educacional brasileira (LDB 9.394/96), médicos, dentistas, 

biomédicos, veterinários com mestrado e doutorado podem se tornar professores de cursos de 

licenciatura. Um dia eles são profissionais em consultórios e laboratórios e, no outro, acordam 

professores; a ideia que fica é a de que “quem sabe, sabe ensinar” (SOUZA; GUIMARÃES, 

2011; ALMEIDA, 2012). 

A preparação desses profissionais para a docência ocorre, normalmente, nos 

programas de pós-graduação stricto sensu, onde eles desenvolvem e aprimoram os 

conhecimentos teóricos e instrumentais da atividade de pesquisa (ALMEIDA; PIMENTA, 

2011). Nesses programas, os saberes para a docência universitária não são sistematizados e, 

quando são, restringem-se a uma disciplina sobre Metodologia de Ensino Superior, cuja carga 

horária é insuficiente para a formação que este ofício demanda. Assim, com exceção dos 

professores que cursaram uma licenciatura, este momento é o único contato com a Didática e 

com o conhecimento pedagógico que vivenciam os docentes universitários (ANASTASIOU, 

2011; SOUZA; GUIMARÃES, 2011). 

Cunha (2006a, p. 258) sintetiza tais circunstâncias ao afirmar que “a formação do 

professor universitário tem sido entendida por força da tradição e ratificada pela legislação, 

com atinente quase que exclusivamente aos saberes do conteúdo de ensino”. Para a autora, o 

grande prestígio do docente universitário está nas atividades de pesquisa, publicações, 

participações em eventos qualificados, orientações em teses e dissertações e em ações ligadas 

à pós-graduação. 
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Ainda segundo a autora, há uma naturalização do ensino no âmbito acadêmico que se 

refere à manutenção dos processos de reprodução cultural como base da docência, ou seja, o 

professor ensina como foi ensinado. Essa espiral reprodutiva de formação evidencia que a 

docência é histórica e cultural, como toda atividade humana. Dessa maneira, os professores 

universitários absorvem visões de mundo, concepções epistemológicas, posições políticas e 

experiências didáticas que vão constituindo, de forma consciente ou não, suas concepções e 

valores que dão suporte a sua ação docente (CUNHA, 2006a). Nesta perspectiva, é possível 

afirmar que a formação para a docência universitária está mais embasada em valores culturais 

do que no preparo pedagógico para tal. 

De acordo com Imbérnon (2006, p. 65), é na formação inicial que o docente deve 

adquirir as bases para “construir um conhecimento pedagógico especializado”. Ou seja, os 

cursos de formação (graduação e pós-graduação) são momentos de uma fundamentação sólida 

nas esferas científica, cultural, psicopedagógica e pessoal, que os ajudam a “assumir a tarefa 

educativa em toda sua complexidade, atuando reflexivamente com a flexibilidade e o rigor 

necessários” (IMBÉRNON, 2006, p. 60). 

Para Osório (2011), a formação do docente deve propiciar a ele conhecimento do 

conteúdo do currículo como tal, especialmente dos materiais e programas, conteúdos 

pedagógicos, o contexto educativo, os fins educativos, os valores e o significado filosófico, 

sociológico e histórico da área em que vai atuar. 

Nesta lógica, segundo a autora, a formação do professor pode ser considerada sob duas 

vertentes: a epistemológica e a profissional. 

 

No primeiro caso, para ser professor é preciso ter uma série de conhecimentos e 

saberes, entre eles o domínio do conteúdo da disciplina/área específica na qual vai 

atuar, assim como certa „bagagem‟ de saberes da experiência, saberes de controle 

específico da área pedagógica e compromisso com o resultado do seu trabalho 

(OSÓRIO, 2011, p. 129). 

 

Assim, o professor necessita ser formado de modo a ser capaz de lidar com situações 

em que “saiba não só o que fazer e como fazer, mas também por que e para que fazê-lo” 

(ALMEIDA; PIMENTA, 2011, p. 27). 

Diante disso, concluímos com Osório (2011, p. 130-131): 

 

não é qualquer um que pode ser professor, pois ele, além de ter uma formação 

adequada para desempenhar sua tarefa da melhor maneira possível, precisa estar em 

constante formação. Essa formação requer não só investimento pessoal, mas 

institucional, político e social. 
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Todavia, não está ao alcance dos professores escolher as circunstâncias de sua própria 

formação, uma vez que o contexto em que são formados refletem padrões anteriores de 

conflito e de poder (OSÓRIO, 2011). Assim, ao ingressarem em um curso de formação, os 

docentes são influenciados pelas “regras culturais” daquela instituição. E o simples fato de ter 

cursado licenciatura não é garantia de boa atuação em sala de aula. 

Ainda sobre o contexto de formação aqui apresentado, Queiroz (2013, p. 73-74) 

afirma: 

 

„formado‟, pois, nesta configuração, o professor universitário é aquele profissional 

de uma área científica que, após ter se titulado mestre ou doutor em um programa de 

pós-graduação, assume a docência superior como uma das tarefas que terá que 

desenvolver enquanto professor de uma instituição de ensino superior. Embora sua 

atividade principal venha ser a docência, razão por que ingressa na carreira 

universitária, esta não é a mais valorizada institucionalmente, haja vista a ênfase nas 

atividades de pesquisa em detrimento das de ensino, verificada nos programas de 

formação de pós-graduação e nos mecanismos de progressão adotados pelas 

instituições. 

 

Para a autora, a desvalorização do ensino reflete diretamente na desvalorização da 

formação docente. Por este motivo, ao refletirmos sobre a atuação e sobre os conceitos 

construídos por um docente, é preciso considerar os locais por onde passou, ou seja, a sua 

trajetória formativa. 

Entendemos que, na universidade, a formação e atuação de professores formadores, 

bem como a formação de professores de ciências faz parte de um sistema complexo, 

entremeado pela formação inicial e continuada, pela história de vida e pelas experiências 

docentes dos sujeitos, nas diferentes culturas institucionais. Não é objetivo deste trabalho dar 

conta de toda essa complexidade, mas conhecer a trajetória profissional e acadêmica dos 

professores formadores, ou seja, sua trajetória formativa. 

 

 

2.2. História e Filosofia da Ciência no Ensino de Biologia 

 

Como já exposto, o paradigma mecanicista compreende o saber de modo fragmentado, 

acrítico e não reflexivo. A grande quantidade de conhecimento obtido pela humanidade foi 

transformada em áreas especializadas e estas em conteúdos especializados. Para Morin (2003, 

p. 13), “a hiperespecialização impede de ver o global (que ela fragmenta e parcela), bem 

como o essencial (que ela dilui)”. 
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Neste sentido, Morin (2003) defende a necessidade de uma reforma do pensamento em 

que o paradigma mecanicista seja substituído pelo paradigma da complexidade, o qual 

enxerga o conhecimento em uma perspectiva macroscópica, ou seja, contextualizada. Para o 

autor, “o conhecimento pertinente tenta situar as informações num contexto global e, se 

possível, num contexto geográfico, histórico” (MORIN, 2003, p. 86-87). 

Entendemos, assim, que a HFC no ensino de Biologia contribui para que ele deixe de 

ser mecânico (memorização de conceitos) e passe a ser reflexivo, levando em consideração os 

elementos que o constituíram e o seu papel na sociedade atual. 

Segundo Matthews (1995), a inserção da HFC no ensino de ciências não é a solução 

de todos os problemas da formação de professores de ciências, mas 

 

pode humanizar as ciências e aproximá-las dos interesses pessoais, éticos, culturais e 

políticos da comunidade; podem tornar as aulas de ciências mais desafiadoras e 

reflexivas, permitindo, desse modo, o desenvolvimento do pensamento crítico; pode 

contribuir para um entendimento mais integral de matéria científica, isto é, pode 

contribuir para a superação do “mar de falta de significação” que se diz ter inundado 

as salas de aula de ciências, onde fórmulas e equações são recitadas sem que muitos 

cheguem a saber o que significam; pode melhorar a formação de professores 

auxiliando o desenvolvimento de uma epistemologia da ciência mais rica e mais 

autêntica, ou seja, de uma maior compreensão da estrutura das ciências bem como 

do espaço que ocupam no sistema intelectual das coisas (MATTHEWS, 1995, p. 

165). 

 

Desse modo, consideramos que o professor é um agente importante neste processo, 

afinal ele será o mediador na construção do conhecimento sobre ciência de seus alunos. 

Portanto, sua formação e sua visão de ciência são entendidas como fatores determinantes, uma 

vez que a trajetória formativa do professor influencia no modo como ele atua em sala de aula 

(ISAIA; BOLZAN, 2009). 

A maneira como o professor vê a ciência e o processo de construção do conhecimento 

aparece no modo como ele ensina ciências, adquirido durante sua formação e, em muitos 

casos, esse professor tem uma visão equivocada do conhecimento científico, indicando que a 

formação de professores deve contemplar a discussão e a reflexão sobre HFC (PRAIA; 

CACHAPUZ; GIL-PÉREZ, 2002). 

Pesquisas realizadas nas últimas décadas, na área da Educação em Ciências, mostram, 

de diferentes maneiras, a importância de se considerar os aspectos histórico-epistemológicos 

no Ensino de Ciências e, necessariamente, na formação dos professores para essa área do 

conhecimento escolar (DELIZOICOV; SLONGO; HOFFMANN, 2011). Gagliardi (1988), 
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Matthews (1995), Giordan e De Vecchi (1996), Lombardi (1997), Praia, Cachapuz e Gil-

Pérez (2002), Nardi (2004), Silva (2006) e Martins (2006), são alguns exemplos. 

Porém, segundo Martins (2006), ainda existem no Brasil obstáculos para que a HFC se 

concretize no ensino de ciências. Os três principais obstáculos são: (1) a carência de um 

número suficiente de professores com formação adequada para pesquisar e ensinar de forma 

correta a história das ciências; (2) a falta de material didático adequado (textos sobre história 

da ciência) que possa ser utilizado no ensino; e, (3) equívocos a respeito da própria natureza 

da história da ciência e seu uso na educação. Nesta perspectiva, trabalhos, discussões e 

reflexões acerca da inserção do ensino de HFC são fundamentais para a melhoria do ensino de 

ciências. 

Em um estudo realizado por Teixeira (2008), ao analisar as teses e dissertações de 

todos os Programas de Pós-Graduação existentes no país de 1990 a 2004 sobre Ensino de 

Ciências, a temática HFC apareceu em apenas 4,1% das produções. Destes, cerca da metade 

está direcionada para problemáticas relativas ao Ensino Médio. A outra metade, distribui-se 

em trabalhos dedicados ao ensino fundamental e superior, ou simplesmente não discriminam 

nível escolar específico no trabalho de investigação. 

Nos últimos dez anos, no entanto, temos contemplado cada vez mais essa discussão 

nos congressos de Ensino de Ciências e de Educação. Na área de Biologia, mais 

especificadamente, foi criada em 2002 a Associação Brasileira de História e Filosofia da 

Biologia (ABHiFB), que se propõe a fomentar o debate em torno das questões 

epistemológicas da Biologia ao longo do seu desenvolvimento como ciência, por meio de um 

periódico e de encontros anuais. 

Carneiro e Gastal (2005) afirmam que a necessidade da inserção de HFC no ensino de 

Biologia não é recente. Desde os anos 1960 os livros didáticos vêm apresentando preocupação 

em mencionar aspectos históricos na introdução de conceitos científicos. Observa-se, no 

entanto, falta de criticidade e de uma análise mais acurada de como a HFC deve ser trabalhada 

nos diferentes níveis de escolaridade. Assim, o questionamento não deve ser sobre a ausência 

de HFC no ensino de Biologia, mas sim sobre o teor dessa abordagem. 

Segundo Cachapuz et al. (2005), numerosos estudos têm mostrado que o ensino – 

incluindo o universitário – transmite visões da ciência que se distanciam largamente da forma 

como se constroem e produzem os conhecimentos científicos. Assim, a visão de ciência que 

os estudantes possuem – inclusive os futuros docentes – pode ser considerada de senso 

comum, insuficiente para propiciar a devida formação de professores de ciências. 



63 
 

 

Para Cachapuz et al. (2005), não existe um método científico universal, mas é preciso 

evitar simplificações e deturpações. Assim sendo, elencam sete visões de ciência que 

denominam: as sete visões deformadas da ciência. São elas: 

1. Visão empírico-indutivista e ateórica: considera que a experimentação e a observação 

são neutras. “Esquecendo o papel essencial das hipóteses como orientadoras da 

investigação, assim como das teorias disponíveis, que orientam todo o processo” (p. 

129); 

2. Visão rígida, algorítmica, exata e infalível: apresenta o método científico como um 

conjunto de etapas a ser seguido. Priorizando a rigidez da pesquisa a qualquer custo, 

recusando tudo que se refere à criatividade, ao caráter tentativo e à dúvida; 

3.  Visão aproblemática e a-histórica: os conhecimentos são apresentados como prontos, 

não levando em consideração sua origem, sua evolução, as dificuldades encontradas, 

dando a percepção que o conhecimento científico não possui obstáculos a serem 

superados; 

4.  Visão exclusivamente analítica: trata o conhecimento de forma fragmentada, 

limitadora e simplificada. Esquecendo-se dos esforços de unificação e de construção 

de corpos coerentes de conhecimentos cada vez mais complexos, e a relação entre 

vários fenômenos e teorias, evidenciada tantas vezes pela História da Ciência; 

5. Visão acumulativa de crescimento linear: o conhecimento científico aparece em uma 

trajetória retilínea, sem nenhuma curva ou obstáculo. Nesta visão, um conhecimento 

foi somado a outro, ignorando crises e as remodelações profundas que as teorias 

tiveram que passar; 

6. Visão individualista e elitista: a ciência é obra de gênios isolados, ignorando-se o 

papel do trabalho coletivo e cooperativo e dos intercâmbios entre equipes. O domínio 

do saber é para quem é superdotado, geralmente, homem e branco; e, 

7. Visão socialmente neutra: a ciência é tida como isolada da sociedade e da história, 

esquecendo-se das complexas relações entre ciência, tecnologia, sociedade (CTS), e 

colocando os cientistas como “seres „acima do bem e do mal‟, fechados em torres de 

marfim e alheios à necessidade de fazer opções” (p. 133). 

 

Essas sete visões foram contempladas nas falas de professores em trabalhos de 

investigação na área de ensino de ciências. Embora alguns professores condenassem algumas 

dessas visões, suas falas demonstraram que há pelo menos uma delas em suas ideias 

(CACHAPUZ et al., 2005). Assim, os autores concluem: 
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as concepções dos docentes sobre a ciência seriam, pois, expressões dessa visão 

comum que os professores de ciências aceitariam implicitamente devido à falta de 

reflexão crítica e a uma educação científica que se limita, com frequência, a uma 

simples transmissão de conhecimentos já elaborados – retórica de conclusões. Isso 

não só secundariza as características essenciais do trabalho científico, mas também 

contribui para reforçar algumas visões deformadas, como o suposto carácter “exato” 

(logo dogmático) da ciência, ou a visão aproblemática etc. Desse modo, a imagem 

da ciência que os professores (e muitos cientistas) possuem diferencia-se pouco, ou 

melhor, não suficientemente, das que podem ser expressas por qualquer cidadão, e 

afasta-se das concepções atuais sobre a natureza da ciência (p. 135). 

 

Contribuindo com essa discussão, Carneiro e Gastal (2005) constatam essas mesmas 

deformações da ciência em livros didáticos de Biologia do ensino médio e universitário, ao 

analisar a História da Biologia nesses materiais. A despeito de os livros didáticos 

universitários apresentarem uma História da Biologia mais elaborada, não servem de modelo 

para ser usado no ensino médio. Segundo as autoras, 

 

há uma tendência dos livros do Ensino Médio em acompanhar o modelo de História 

da Biologia apresentado nos livros universitários. Uma vez que os livros 

universitários são utilizados na formação de professores de Ensino Médio, há um 

duplo reforço sobre o professor de uma imagem de História da Biologia como a 

acima revelada. De um lado, os livros usados em sua formação privilegiam esta 

visão da História da Biologia. De outro, os livros didáticos utilizados pelo professor 

em sua prática docente apresentam exemplos que seguem o mesmo modelo dos 

livros universitários (CARNEIRO; GASTAL, 2005, p.38). 

 

Assim, seguir o que o livro didático apresenta não é garantia de que a HFC esteja 

sendo trabalhada no ensino de Biologia. Para além do livro didático, é necessário repensar os 

cursos de formação inicial e continuada de professores, como também a produção de 

materiais curriculares. 

Quanto aos futuros professores de Biologia, Almeida e Oliveira (2013) investigaram 

qual a compreensão deles acerca da importância da HFC para sua formação inicial na 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). A pesquisa mostrou que os referidos 

alunos reconhecem, ainda que de forma superficial, as funções e as finalidades da temática. 

Contudo, manifestam um conhecimento restrito sobre a utilização de elementos da história e 

filosofia da ciência como promotores de uma educação científica contextualizada e menos 

preconceituosa. 

No mesmo sentido, indagando se as matrizes curriculares dos cursos que formam 

professores de Ciências e Biologia contemplam estudos e discussões acerca da História e 

Filosofia da Ciência, Delizoicov, Slongo e Hoffmann (2011) pesquisaram as matrizes 

curriculares de cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas de 12 universidades públicas 
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localizadas na região Sul do Brasil e constataram que seis delas não contemplam, na matriz 

curricular do referido curso, disciplinas que abordem aspectos relativos à HFC. 

Essas duas pesquisas sinalizam que a universidade e seus alunos têm consciência de 

que a HFC contribui para uma melhor compreensão da construção do conhecimento 

biológico, bem como para uma ressignificação da formação de professores de 

ciências/biologia. Mas, para Nascimento Júnior, Souza e Carneiro (2011, p. 226), isto não 

basta, pois além de inserir o ensino crítico-reflexivo de HFC em sala de aula, faz-se 

necessário “buscar por um balanceamento entre as necessidades didático-pedagógicas 

características do espaço escolar e aquelas histórico-epistemológicas e, consequentemente, 

constituir estratégias que possibilitem tal realização”. E isto só é possível, a partir de uma 

formação docente que promova a reflexão sobre essas questões, seja por meio de disciplinas 

específicas (Filosofia da Ciência, Epistemologia da Ciência, entre outras), seja dissolvida em 

disciplinas específicas (Evolução, Genética, Anatomia), por meio do trabalho do professor 

formador em levantar tais discussões. 

Por este motivo, Nascimento Júnior, Souza e Carneiro (2011) sugerem a observação 

dos Estatutos Estruturantes da Biologia (Ontológico, Epistemológico, Conceitual e Sócio-

Histórico), no ensino de Biologia. Segundo este autor, “tais estatutos servem ao propósito de 

trazer indicativos, ou melhor, pontos de questionamentos a serem feitos ao estudar e analisar a 

construção da Biologia” (p. 232). Ou seja, quando se trata de ensinar Biologia utilizando 

corretamente a HFC, é preciso contemplar os aspectos conceituais, epistemológicos, 

ontológicos e sócio-históricos dos referentes conhecimentos biológicos. 

 

 

2.3. Considerações sobre o Capítulo 2 

 

É inquestionável a afirmação recorrente de que a sociedade mudou e, portanto, a 

educação (escola e universidade) precisa mudar. A cada momento, pequenas revoluções em 

todas as áreas acontecem: na medicina, na economia, na política, na ciência. E isto acontece 

porque somos humanos e esta é um dos atributos dos homens. 

Tantas transformações redirecionaram a nossa História e o modo como enxergamos 

tudo a nossa volta. A universidade, como instituição autônoma e ao mesmo tempo dependente 

do mundo que a cerca, possui a responsabilidade de atuar intensamente na formação 

intelectual e cultural, não só de professores, mas de todos que passam por ela. 
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O professor formador, também homem que se insere em uma sociedade 

“transformante” e “transformadora”, é um dos atores principais nesta relação universidade-

escola-sociedade. Inspirados por outros professores e por outras instituições formadoras, ele é 

o agente influenciador por intermédio de seu discurso e modo de atuação. A ciência que lhe 

foi apresentada se faz presente em sua prática docente, alimentando um ciclo de influências. 

Isto é, o professor é influenciado pelo contexto social e ao mesmo tempo é influenciador 

deste. 

Em se tratando de formação de professores de ciências/Biologia, a discussão sobre 

HFC é fundamental na concepção de um mundo de transformações. Isso porque a HFC tem a 

incumbência de localizar-nos na realidade em que a ciência se fez, despojando-nos de todas as 

visões deformadas da produção de conhecimento. Somente após entendermos em quais 

circunstâncias a ciência subsiste, podemos compreender as leis e as teorias atualmente aceitas 

por ela. 

No caso específico da Biologia, a proposta dos estatutos estruturantes é uma 

possibilidade de se conceber essa ciência de forma mais completa. Assim, ao visualizarmos 

uma teoria do conhecimento biológico, considerando os aspectos ontológicos, 

epistemológicos, sócio-históricos e conceituais envolvidos, fica mais claro e significativo 

aquele conhecimento. 

Nesta perspectiva, na fala de um professor da área biológica, no texto de um 

documento que trata sobre o ensino de biologia ou no próprio livro didático de Biologia, é 

possível encontrar esses elementos estruturantes e suas categorias. Por exemplo, podemos 

questionar qual tipo de visão de mundo o professor possui (ontológico)? Como aquele livro 

concebe o método científico (epistemológico)? Como este documento curricular trata a 

relação entre a sociedade e a Biologia (sócio-histórico)? Quais teorias e leis este livro de 

ciências apresenta (conceitual)? 

Ao analisarmos as respostas dos docentes a partir dos estatutos estruturantes da 

Biologia, nesta pesquisa, podemos discutir qual concepção de Biologia e de seu ensino os 

formadores possuem e, consequentemente, como está sendo direcionada a formação de 

professores de ciências na instituição pesquisada. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

AS TRAJETÓRIAS FORMATIVAS DOS FORMADORES DE PROFESSORES DO 

CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA UFG 

 

 

 

Com o intuito de compreender e analisar a formação inicial e continuada dos 

professores formadores do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da UFG, 

apresentaremos dados sobre a formação acadêmica e o percurso profissional desses docentes, 

visando delinear suas trajetórias formativas. Para isso foram analisados 32 questionários 

respondidos por professores formadores que atuaram no curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas no ano de 2013. 

 

 

3.1. Identificação 

 

Os professores formadores participantes desta pesquisa são em sua maioria (58%) do 

sexo feminino (Gráfico 1), embora o INEP/MEC (2014) tenha divulgado, no último resumo 

técnico do Censo do Ensino Superior do ano de 2012, que os homens ainda predominam 

nesse nível de ensino (54,8%) enquanto as mulheres representam 45,2% do total de 362.732 

funções docentes. Ao estabelecer o perfil do professor de universidades públicas, o INEP 

declara, ainda, que este é homem, com idade média de 47 anos, doutor e com dedicação 

exclusiva. 
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55% 

45% 

Feminino Masculino

Gráfico 1 – Sexo dos professores formadores do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, UFG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Questionário respondido pelos professores formadores do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas – UFG. 

 

Em relação à idade dos formadores de professores (Gráfico 2), a média é de 40 anos, 

sendo a menor idade 28 anos e a maior 59 anos. E no que se refere ao estado civil, 

observamos que a maioria é casada (52%), indicando ser um grupo relativamente jovem, em 

fase de construção da vida pessoal e em busca de estabilidade profissional. 

 

Gráfico 2 – Faixa etária dos professores formadores do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, UFG. 

 

Fonte: Questionário respondido pelos professores formadores do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas – UFG. 

 

Quanto à unidade acadêmica em que atuam os professores participantes dessa 

pesquisa, constata-se que a maioria (87%) é lotada no ICB e os demais pertencem a outras 

unidades acadêmicas: Faculdade de Educação (3 participantes) e Instituto de Química (1 
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participante), conforme se observa no (Gráfico 3). Isto significa que estes professores estão, 

totalmente ou em grande parte do seu tempo, envolvidos com os cursos oferecidos pelo ICB, 

participando de um contexto de formação mais delimitado, ou seja, a área de ciências 

biológicas. 

Faz-se importante considerar que os professores da Faculdade de Educação, por 

exemplo, têm contato com licenciaturas de diversas áreas de conhecimento, participando, 

assim, de diferentes realidades formativas. Considerando que cada curso possui suas 

peculiaridades, tais professores têm uma visão mais ampla das licenciaturas e da formação de 

professores. Porém, a não formação na área de Biologia e o pouco contato com o espaço 

formativo dos futuros professores de ciências/Biologia (ICB), limitam sua atuação por não 

conhecerem profundamente os conceitos da Biologia e as especificidades da formação de 

professores desse campo. 

 

Gráfico 3 – Unidade Acadêmica dos professores formadores do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas, UFG. 

 

Fonte: Questionário respondido pelos professores formadores do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas – UFG. 

 

A tabela 1, a seguir, exibe as áreas de formação dos professores participantes da 

pesquisa. A maior parte (71%) possui graduação em Ciências Biológicas, bacharelado ou 

licenciatura. Isto significa que esses professores foram formados em um contexto, no mínimo, 

semelhante ao qual atuam hoje, corroborando a ideia de Libâneo (2010) de que a identidade 

do professor vai se construindo, em boa parte, com base em sua história e sua cultura, mas 

também baseada em práticas, valores, modos de atuar, estabelecidos e consolidados por 

instituições formadoras. 

 

87% 

13% 

ICB OUTRA
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Tabela 1 – Área de formação dos professores formadores do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas, UFG
2
. 

Graduação Nº % 

Ciências Biológicas 22 71% 

Biomedicina 4 5% 

Psicologia 2 2,5% 

Agronomia 1 1,2% 

Fisioterapia 1 1,2% 

História 1 1,2% 

Química 1 1,2% 

Fonoaudiologia 1 1,2% 
Fonte: Questionário respondido pelos professores 

formadores do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas – UFG. 

 

Nesta perspectiva, o fato de os professores terem frequentado cursos de formação da 

mesma natureza dos quais agora se encontram como formadores, possivelmente, faz com que 

levem para sua prática os modos de atuar que consideraram mais adequados durante sua 

formação inicial. Segundo Isaia, Maciel e Bolzan (2011, p. 433), “é comum observarmos nos 

depoimentos de docentes sobre o seu ingresso na profissão a reprodução dos modelos 

vivenciados como estudantes e a identificação com ex-professores que influenciaram a sua 

formação acadêmica”. Assim, esses professores formam como foram formados. 

Sobre o local de formação dos professores, constatamos que a maioria se formou em 

universidades do Sudeste brasileiro (58%), seguida pelas regiões Centro-Oeste (16%), 

Nordeste (16%) e Sul (10%). Nenhum dos professores participantes dessa pesquisa foi 

formado na região Norte, conforme demonstrado no gráfico 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
Alguns professores formadores possuem formação em mais de uma área. A tabela 1 considera a quantidade de 

áreas de formação. 
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Gráfico 4 – Região onde se formaram os professores formadores do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas, UFG. 

 

Fonte: CNPQ. Currículo Lattes. 

 

A ausência de professores pesquisados formados na região Norte pode estar 

relacionada com a desigualdade geográfica, quanto ao ingresso no Ensino Superior. O Censo 

da Educação Superior de 2012 evidencia tal fato. Segundo o documento, as menores taxas de 

escolarização no Ensino Superior, mesmo com um aumento considerável na última década, 

estão nas regiões Norte (11,2%) e Nordeste (10,8%), em contraste com as regiões Sudeste 

(16,6%), Sul (19,8%) e Centro-Oeste (19,2%) (INEP, 2014). 

Ainda segundo o censo realizado pelo INEP, a maioria dos cursos de graduação 

existentes no Brasil está localizada na região Sudeste, com participação de 45% no total, 

seguida das regiões Sul e Nordeste, com 18,5% e 17,3%, respectivamente, e, por último, as 

regiões Centro-Oeste (8,2%) e Norte (7,3%). Acrescenta-se, ainda, o fato de as regiões Norte 

e Nordeste possuírem as menores taxas de professores universitários com mestrado e 

doutorado em relação às outras partes do país (INEP, 2014). 

Considerando estes dados e o fato de os programas de pós-graduação na região 

Centro-Oeste, Norte e Nordeste apresentarem menos tempo de criação do que os da região 

Sudeste, pode-se inferir que estes profissionais viram na região Centro-Oeste melhores 

perspectivas de ingresso na carreira superior, onde, supostamente, a procura por professores 

qualificados seria maior e a concorrência menor. 

Quando questionados sobre o momento de suas vidas em que optaram por serem 

professores (Gráfico 5), cerca de um quarto (26%) declarou ter escolhido a profissão docente 

antes do ingresso na graduação. 
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Gráfico 5 – Momento em que os professores formadores do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas, UFG optaram pela profissão docente. 

 

Fonte: Questionário respondido pelos professores formadores do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas – UFG. 

 

Desses professores, 42% optaram durante o curso, 10% após o término do curso e 22% 

durante a pós-graduação, ou seja, 74% dos professores formadores não almejavam a carreira 

docente no momento da escolha do curso de graduação. Um relatório preliminar de pesquisa 

sobre atratividade da carreira docente entre jovens do ensino médio, publicado pela Fundação 

Carlos Chagas, evidenciou que a docência, de fato, não é uma opção de carreira de grande 

prestígio entre os jovens. Segundo o relatório, a atratividade de uma carreira profissional está 

relacionada a fatores como condições históricas, sociais e materiais, indicando que a escolha 

profissional está ligada ao contexto histórico e ao ambiente sociocultural em que o jovem vive 

(GATTI, 2009). 

Não é atual o desprestígio da profissão docente frente às demais profissões no mundo 

do trabalho. O ser professor, principalmente da Educação Básica, não raras vezes, é motivo de 

certa “discriminação profissional”, além de atrair comentários desmotivadores aos aspirantes 

a docentes. Isto porque estão envolvidos na valorização (e desvalorização) profissional fatores 

como o saber, a formação inicial e continuada, as condições de trabalho (como regime, 

estabilidade e carga de trabalho), as condições físicas do local de trabalho, a organização de 

carreira, a autonomia profissional, a participação democrática e, ainda, a remuneração, os 

incentivos pecuniários, entre outros (LUCE, 2011). Com isso, compreendemos que o baixo 

salário e as más condições de trabalho – realidade dessa profissão no Brasil – são algumas das 

razões da desvalorização da profissão docente e da desmotivação para sua escolha. 

Em uma pesquisa anterior foi constatado esse desprestígio da profissão docente, mais 

especificamente na Licenciatura em Ciências Biológicas da UFG, ao nos depararmos com a 
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diminuição de inscrições no vestibular para este curso (MIRANDA et al., 2011), uma vez que, 

de 2008 a 2011, houve uma redução de 25% na procura. Outro dado dessa pesquisa revela 

que, dos inscritos no vestibular da UFG em 2011, apenas 6,42% buscavam um curso de 

licenciatura, ratificando que a profissão docente está cada vez menos atrativa para os 

vestibulandos. 

Outra questão que envolve a escolha profissional na área da docência é o fato de esse 

ofício ser, por muitos, considerado uma atividade que carece de vocação ou dom, de sujeitos 

que estejam dispostos a “trabalhar por amor”, “cumprindo sua missão”. Tais afirmativas não 

são verdadeiras, uma vez que ser professor demanda uma formação acadêmica tanto quanto às 

demais profissões. 

Segundo Valle (2002), essa ideia de vocação, no Brasil, é consolidada por meio dos 

parâmetros básicos da formação dos professores, elaborados no seio das Escolas Normais 

desde o início do século XX. Sendo que a relação docência e vocação está associada a uma 

orientação religiosa, de predominância católica. Porém, a autora reitera que: 

 

para integrar o corpo docente, os professores devem comprovar o domínio de certos 

saberes através de diplomas legalmente reconhecidos e obter a aprovação nas 

diversas modalidades de recrutamento aplicadas pelos sistemas de ensino. Cada 

professor conquista, assim, uma posição profissional que o distancia do exercício de 

uma ocupação qualquer [...]. Esta nova posição profissional torna-se indispensável à 

realização pessoal e à construção de espaços de identificação prioritários que 

valorizam e legitimam novas competências, pouco reconhecidas na relação 

missionária com o magistério (VALLE, 2002, p. 214-215). 

 

Ainda em relação ao momento da escolha da profissão docente, uma parte 

significativa dos professores (22%) só a fez durante a pós-graduação, indicando, neste caso, 

que a preferência foi pela docência no ensino superior. Tal fato é comum dentro das 

universidades públicas: o aluno que cursou mestrado ou doutorado em áreas específicas da 

Biologia enxerga a carreira na docência universitária como a melhor opção para dar 

continuidade ao seu trabalho como pesquisador. Assim, um corpo docente com despreparo 

pedagógico e epistemológico compõe as universidades (ALMEIDA, 2012). 

Corroborando com essa ideia, Isaia, Maciel e Bolzan (2011, p. 428) afirmam que 

 

grande parte das escolhas é acidental na busca de iniciar uma atividade laboral após 

a formação exigida para o ingresso no magistério superior. Desse modo, mesmo 

sendo responsáveis pela formação inicial de futuros profissionais, os professores em 

início da carreira não estão preparados para atuarem no nível de ensino em que se 

encontram. 
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Assim, a principal motivação profissional de muitos professores formadores não é a 

formação de professores para o ensino de ciências/Biologia, mas a sua ascensão social e 

acadêmica como pesquisador. 

 

 

3.2. Formação Acadêmica 

 

No que diz respeito à natureza jurídica das instituições frequentadas pelos 

participantes da pesquisa, no decorrer de sua formação acadêmica, apura-se que 48% dos 

docentes estudaram durante o Ensino Fundamental e Médio em escolas da rede pública, 

enquanto 41% estudaram em rede privada e 11% frequentaram os dois tipos de instituições 

(Gráfico 6). 

 

Gráfico 6 – Rede de ensino onde os professores formadores do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas, UFG cursaram a Educação Básica. 

 

Fonte: Questionário respondido pelos professores formadores do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas – UFG. 

 

A escolha e, consequentemente, o ingresso em um curso superior estão ligados à 

classe social e ao poder aquisitivo do aluno. Os cursos de maior prestígio – aqueles mais 

concorridos no vestibular – apresentam um perfil de alunos de classe média ou alta, portanto 

de pessoas que tiveram condições de estudar em escolas particulares. No entanto, os cursos de 

menos prestígio, e isto inclui as licenciaturas, são cursados por pessoas de classes menos 

privilegiadas, procedentes da rede pública de ensino (PEREIRA, 2006). 

Assim, é comum observar nas licenciaturas uma grande quantidade de alunos 

provenientes de escolas públicas. Este quadro se inverte nos cursos de grande status social 

48% 

41% 

11% 
Toda em Rede Pública

Toda em Rede Privada

Ens. Fundamental em
Pública e Ens. Médio
em Privada



75 
 

 

como Medicina, Direito e Engenharias, nos quais a maioria dos alunos estudou em rede 

privada (INEP, 2009). 

Nesta pesquisa não foi possível contemplar uma desigualdade social por meio da 

formação em escola pública ou privada, uma vez que as porcentagens não se distanciaram 

muito (48% pública e 41% privada). 

Quanto ao Ensino Superior já é possível verificar uma oposição marcante quanto às 

instituições formadoras, uma vez que 81% dos professores formadores cursaram a graduação 

em instituições públicas, 10% em rede privada e 3% em instituições públicas e privadas 

(Gráfico 7). 

 

Gráfico 7 – Rede de ensino onde os professores formadores do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas, UFG cursaram a Graduação. 

 

Fonte: Questionário respondido pelos professores formadores do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas – UFG. 

 

No que se refere à modalidade da graduação cursada pelos formadores de professores, 

constatamos que 39% são bacharéis e 39% licenciados. Ainda, 22% possuem licenciatura e 

bacharelado, ou seja, o curso em que se formaram contemplava as duas modalidades ou 

fizeram uma complementação do bacharelado com a licenciatura (Gráfico 8). 
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Gráfico 8 – Modalidade de Graduação cursada pelos professores formadores do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas, UFG. 

 

Fonte: Questionário respondido pelos professores formadores do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas – UFG. 

 

Embora se possa considerar que a maioria dos professores que atuam no curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas da UFG é licenciada, o percentual de 39% de docentes 

bacharéis é, no mínimo, inquietante, sendo esta uma questão a ser pensada, não somente no 

contexto desta pesquisa, mas pelas universidades em geral. Isso porque a licenciatura 

promove e requer discussões relacionadas ao ensino e à aprendizagem de ciências/Biologia, 

além de outras, relacionadas às políticas públicas, ao currículo escolar e à avaliação, que se 

distinguem daquelas realizadas no curso de bacharelado, o qual está mais voltado para a 

formação de pesquisadores. 

Segundo Pimenta e Anastasiou (2002, p. 105), o professor bacharel, provavelmente, 

“trará consigo um desempenho desarticulado das funções e objetivos da educação superior“. 

Ressaltamos, desta forma, a importância da formação para a docência de professores 

universitários, sobretudo aqueles que atuarão em cursos de Licenciatura. 

De acordo com Cunha (2009), a docência não é para neófitos, uma vez que faz parte 

dessa atividade uma multiplicidade de saberes e conhecimentos que se distancia da lógica das 

especialidades, tão presente em outras profissões. Assim, é considerável uma reflexão mais 

rigorosa do professor universitário, uma vez que 

 

a docência universitária recebeu forte influência da concepção epistemológica 

dominante, própria da ciência moderna, especialmente inspiradora das chamadas 

ciências exatas e da natureza, que possuía a condição definidora do conhecimento 

socialmente legitimado. Nesse pressuposto, o conteúdo específico assumia um valor 

significativamente maior do que o conhecimento pedagógico e das humanidades, na 

formação de professores (CUNHA, 2009, p. 85). 
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Assim sendo, observa-se uma desqualificação pedagógica nas universidades, na qual o 

“saber fazer” é supervalorizado em detrimento do “saber ensinar”. Neste sentido, Cunha 

(2009, p. 84) afirma: 

 

a Universidade, pela sua condição de legitimadora do conhecimento profissional, 

tornou-se tributária de um poder que tinha raízes nas macroestruturas sociais do 

campo do trabalho, dominadas, fundamentalmente, pelas corporações. A ordem 

“natural” das coisas encaminhou para a compreensão de que são os médicos que 

podem definir currículos de medicina, assim como os economistas o farão para os 

cursos de economia, os arquitetos para a arquitetura, etc. 

 

Essa lógica denunciada por Cunha (2009) ainda persiste. Neste sentido, o biomédico 

ou biólogo bacharel pode definir currículo e dar aulas em um curso de formação de 

professores de Ciências Biológicas. A quantidade de professores bacharéis atuando em um 

curso de licenciatura, conforme mostram os dados, evidencia que o saber pedagógico é 

deixado de lado no momento da contratação dos professores universitários. 

Sabe-se que o conhecimento das áreas específicas e a experiência profissional não 

garantem a construção dos saberes e compromissos relativos à docência. Entretanto, as 

políticas públicas omitiram determinações quanto à exigência do preparo do professor de 

ensino superior no que diz respeito ao processo de ensinar, ficando a cargo da instituição 

educacional as iniciativas para capacitá-lo pedagogicamente. 

O investimento na inserção dos novos professores no campo da docência vem se 

configurando como necessidade e preocupação de diferentes instâncias da gestão acadêmica, 

uma vez que o trabalho docente é complexo e possui saberes próprios, como estabelecer 

relações com o conhecimento, com os estudantes, com os pares, compreender a diversidade 

social, cultural, racial e lidar com a inclusão. 

Nesse contexto, a UFG prevê, na Resolução do Conselho Universitário (CONSUNI) nº 

32/2013, que: 

 

Art. 8º Ao tomar posse, o docente deverá participar do programa de atividades 

relativas à política de ensino, pesquisa, extensão, gestão acadêmica e sua inserção na 

realidade da UFG, promovidas e regulamentadas pela Pró-Reitoria de Graduação – 

PROGRAD e pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos 

Humanos – PRODIRH. 

§ 1º A comprovação de participação nas atividades de que trata o caput deste artigo 

integrará a avaliação a que se refere o artigo anterior. 

§ 2º A realização das atividades exigidas no caput deste artigo é condição 

indispensável para finalização do estágio probatório.  
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Nesses termos, a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) regulamentou um curso 

denominado Docência no Ensino Superior, com carga horária de 48 horas distribuídas em 

encontros semanais. Segundo o texto de apresentação do referido curso: 

 

a expectativa é que a estrutura organizacional e a ação proposta nas matrizes 

curriculares propiciem a formação do docente crítico, reflexivo, que incorpore a 

pesquisa como princípio educativo, de modo que a atuação dos formadores seja 

coerente com os objetivos da formação acadêmica. Tem-se, assim, possibilidade de 

superar o processo de ensino fragmentado, privilegiando ações integradas e 

pensando o currículo em sua amplitude de saberes e diversidade de modalidades de 

desenvolvimento (UFG, 2015 p.1). 

 

Mesmo que este curso seja pontual e tenha uma carga horária reduzida, 

impossibilitando uma discussão mais ampla e aprofundada, ele contribui para a tomada de 

consciência da necessidade de uma preparação específica para o exercício da docência. Porém 

não é o suficiente, uma vez que a docência universitária exige investimentos constantes que 

acompanhem os saberes docentes numa perspectiva teórica e prática de modo a fazer frente às 

transformações, incertezas e dilemas da sociedade em que vivemos. 

Behrens (2011) alerta, entretanto, que estes cursos tanto podem ter uma contribuição 

relevante para a formação pedagógica do professor, como podem ser irrelevantes, uma vez 

que muitos passam a serem momentos enfadonhos, encarados pelos professores como um 

protocolo a ser cumprido. Além disso, estão envolvidos neste tipo de atividade fatores 

intrínsecos da cultura organizacional da Universidade, como política e disputa de poder entre 

os formadores, os quais podem servir de obstáculo para a eficiência deste momento formativo. 

Ainda em relação à titulação apresentada pelos docentes, constatamos que 93% dos 

professores formadores possuem doutorado (Gráfico 9). 
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Gráfico 9 – Titulação acadêmica dos professores formadores do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas, UFG. 

 

Fonte: Questionário respondido pelos professores formadores do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas – UFG. 

 

Segundo Souza (2011), esse alto índice de doutores na docência universitária se deve, 

dentre outros fatores, aos mecanismos de controle externos utilizados pelas agências 

reguladoras que avaliam as universidades e seus docentes, utilizando como critério de 

classificação a titulação e a produção científica. Também, pela expansão das universidades 

com a exigência de um corpo docente qualificado, tendo como requisito mínimo em seus 

concursos a titulação de mestre na maioria das áreas. 

 

 

3.3. Percurso Profissional 

 

Quanto ao percurso profissional dos formadores de professores pesquisados, os dados 

demonstram que não são iniciantes no mundo do trabalho, pois 41% deles já atuaram em 

outra profissão antes da docência. 

Das atividades profissionais exercidas pelos professores, anteriores à docência, as mais 

citadas foram relacionadas ao comércio, atividades administrativas e de consultoria ambiental. 

É interessante observar a diversidade de atividades profissionais desenvolvidas pelos docentes 

desde seu ingresso no mundo do trabalho. Na tabela 2 é possível visualizar quais foram essas 

funções e com que frequência foram citadas por eles. 

 

 

 

7% 
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Mestres Doutores
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Tabela 2 – Profissões exercidas pelos professores formadores do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas, UFG
3
. 

Profissão Nº % 

Consultor 3 11% 

Técnico de Laboratório 1 4% 

Monitoramento Ambiental 1 4% 

Digitador 1 4% 

Caixa 1 4% 

Gráfico 1 4% 

Vendedor 3 11% 

Bancário 1 4% 

Secretária(o) 3 11% 

Garçon 1 4% 

Técnico em Mineração 1 4% 
Fonte: Questionário respondido pelos professores 

formadores do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas – UFG. 

 

Sabe-se que a docência universitária abrange funções que vão além do ensino em sala 

de aula, tais como administrador, orientador, coordenador de projetos, pesquisador, 

conferencista, entre outras. Mesmo que a profissão docente exija saberes peculiares, o fato de 

terem experiência em outra profissão antes da docente pode agregar ao professor uma visão 

de trabalho sob perspectivas diferentes, podendo influenciar positivamente em sua atuação na 

universidade. Barehns (2011) discorre afirmando que a experiência vivenciada em outras 

profissões adiciona uma contribuição significativa na formação para os alunos, uma vez que a 

formação dos alunos depende, também, da vivência dos professores formadores, pois, em 

geral, eles trazem para o curso contribuições relevantes para discutir e exemplificar durante a 

aula, principalmente quando essa vivência profissional está relacionada com a área biológica. 

Em outra vertente, quanto ao ingresso no mundo do trabalho, 59% dos professores já 

iniciaram a vida profissional como docente. Segundo Pimenta e Anastasiou (2002, p. 197), 

 

o profissional que inicia sua atuação como professor e já exerce sua profissão de 

origem como projeto de vida – com cooperação, com concepção de novos processos 

a cada desafio surgido, visando ao desenvolvimento social – terá mais facilidades de 

atuar e assumir seu papel profissional como docente com essas mesmas 

características, do que aquele que exerce apenas uma função técnica, numa ocupação 

preocupada em atender às demandas normais da sociedade mediante a repetição de 

soluções já concebida por outros. 

 

                                                           
3
Alguns professores formadores exerceram profissão em mais de uma área. Assim, a tabela 2 considera a 

quantidade de profissões relatadas pelos professores formadores. 
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Desta maneira, pode-se supor que estes professores formadores que só tiveram a 

docência como profissão entraram na carreira do ensino superior mais envolvidos com as 

questões próprias da docência. 

Neste sentido, sobre as atividades profissionais, perguntamos aos professores 

formadores se possuíam experiência na Educação Básica (Ensino Fundamental e Médio) e 

quanto tempo atuaram neste nível de ensino (Gráficos 10 e 11). Cerca da metade (48%) 

declarou ter atuado na Educação Básica e, destes, grande parte (44%) tiveram uma 

experiência de mais de 5 anos. 

 

Gráfico 10 – Experiência na Educação Básica dos professores formadores do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas, UFG. 

 

Fonte: Questionário respondido pelos professores formadores do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas – UFG. 

 

Gráfico 11 – Tempo de Experiência na Educação Básica dos professores formadores do curso 

de Licenciatura em Ciências Biológicas, UFG. 

 

Fonte: Questionário respondido pelos professores formadores do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas – UFG. 
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A quantidade de professores que ingressaram diretamente no Ensino Superior (54%) é 

alta e pode indicar que esse profissional teve um investimento maior em sua formação 

universitária, ou seja, aquele aluno que durante a graduação participou de iniciação científica, 

seguida de mestrado e doutorado. Ou são profissionais oriundos de outras áreas, como 

Biomedicina ou Biologia/Bacharelado, que só tiveram a oportunidade de iniciar a docência 

com a conclusão da pós-graduação. Assim, para Behrens (2011), o ingresso na docência 

universitária depende do sucesso e da qualificação como profissional na sua área de 

conhecimento. Geralmente, são bacharéis exponenciais, com notável atuação profissional na 

sociedade. 

Porém, segundo Souza (2011, p. 105), a atuação de professores formadores em outros 

níveis de ensino 

 

constitui-se em um fator contribuinte para a qualidade do trabalho realizado por ele 

junto aos seus alunos, que serão futuros professores. Para esse profissional, a sala de 

aula seria um lócus privilegiado de aprendizagem significativa que permitiria 

interagir com os discentes, desempenhar diversos papéis, ampliando assim seu 

repertório de saberes sobre a docência. 

 

Neste sentido, consideramos que tais professores possuem uma visão mais ampla da 

educação e do ensino de ciências. Ao conhecer a realidade da escola de ensino fundamental 

ou médio, o formador terá mais condições de pensar a formação docente, bem como planejar 

sua disciplina para atender essa demanda. 

Quando perguntados se a docência universitária é a única profissão que exercem, 90% 

dos professores responderam que sim (Gráfico 12). Dos 10% (3 professores) que relataram 

realizar outra atividade, uma é professora com contrato temporário de 20 horas semanais e 

exerce a função de fisioterapeuta. Os outros dois professores declararam que a outra atividade 

profissional que exercem é a pesquisa. Observa-se que esses dois professores não relacionam 

a pesquisa como uma atividade da docência no Ensino Superior. Segundo Pereira e Anjos 

(2014), há uma supervalorização da pesquisa em relação ao ensino no meio universitário. 
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Gráfico 12 – Docência como única atividade profissional dos professores formadores do curso 

de Licenciatura em Ciências Biológicas, UFG. 

 

Fonte: Questionário respondido pelos professores formadores do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas – UFG. 

 

Tal fato é atribuído, pelos autores, aos cursos de pós-graduação stricto sensu, uma vez 

que estão mais voltados para a formação de pesquisadores, deixando o ensino em segundo 

plano. Essa declaração evidencia um grande desafio não só para a universidade, mas para a 

profissão docente em geral: superar a dissociação entre pesquisa e ensino. 

Quanto ao tempo que atuam no Ensino Superior, mais especificadamente no curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas (Gráfico 13), 39% está entre 1 e 5 anos e 29% entre 5 e 

10 anos. 

 

Gráfico 13 – Tempo de atuação dos professores formadores no curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas, UFG. 

 

Fonte: Questionário respondido pelos professores formadores do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas – UFG. 
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Considerando que o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFG possui 

mais de 30 anos, conclui-se que 39% é uma quantidade significativa de docentes que está há 

pouco tempo na instituição. E ainda, se considerarmos os 13% que possuem apenas um ano 

de atuação na instituição, pode-se dizer que nos últimos cinco anos houve significativa 

renovação do quadro docente. Provavelmente, tal fato se deu pela expansão das universidades 

brasileiras na última década, com a implementação de políticas públicas para o crescimento 

da oferta de vagas, criação de novos cursos e ampliação física e de recursos humanos dos 

campi universitários. 

De acordo com Isaia, Maciel e Bolzan (2011), os primeiros anos na carreira 

universitária são os mais produtivos. É o período em que o professor formador está mais 

disposto a aprender sobre a docência e interagir com os colegas de trabalho e alunos. Este 

professor formador está, segundo as autoras, em profissionalismo interativo, o qual é 

entendido como um processo construído com base em decisões coletivas, desenvolvendo 

culturas de apoio mútuo e aprendizagem colaborativa, comprometidas com a qualificação 

contínua pessoal, profissional e institucional. 

A tabela 3, a seguir, mostra que os professores participantes dessa pesquisa atuam em 

diferentes cursos ao mesmo tempo, não sendo a licenciatura um campo exclusivo de ação 

desses docentes. Somente um dos pesquisados trabalha exclusivamente no curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas. 

 

Tabela 3 – Cursos de atuação dos professores formadores do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas, UFG. 

Cursos que Atuam  Nº % 

C. Biológicas Licenciatura 1 3% 

C. Biológicas Licenciatura e Bacharelado 3 10% 

C. Biológicas Licenciatura, Bacharelado e Ecologia 10 32% 

C. Biológicas Licenciatura, Bacharelado e Biomedicina 4 13% 

C. Biológicas Licenciatura, Biomedicina e outros 2 7% 

C. Biológicas Licenciatura e Ecologia 1 3% 

C. Biológicas Licenciatura e Outros 6 19% 

C. Biológicas Licenciatura, Bacharelado, Biomedicina e Outros 4 13% 
Fonte: Questionário respondido pelos professores formadores do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas – UFG. 

 

Além disso, cerca de 80% dos professores formadores estão envolvidos, também, com 

a pós-graduação, seja ministrando disciplinas, seja orientando. Assim, com base nesta 

informação e nos dados da tabela 3, podemos inferir que os professores formadores possuem 
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uma diversidade de encargos em sua atuação profissional. Souza (2011) afirma que essa 

diversidade de atividades que os professores universitários desempenham pode comprometer 

a qualidade da prática docente por causa do excesso de carga horária emocional e de trabalho. 

Neste contexto, é corriqueiro os professores formadores ministrarem a mesma 

disciplina em diferentes cursos, como por exemplo, Ecologia, que é uma disciplina comum 

aos cursos de licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas. Assim, esses professores, 

por comodidade ou excesso de atividades, elaboram um mesmo plano de aula para os dois 

cursos, ignorando as especificidades de cada um. 

Ainda sobre as atividades desenvolvidas pelos professores, sabe-se que as 

universidades alicerçam sua atuação sobre três tipos de atividades, chamadas de tripé 

universitário: ensino, pesquisa e extensão. Uma vez que a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB 9.394/96), nos artigos 43 a 57, expõe as finalidades da Educação Superior, 

que são: estimular a criação cultural e o desenvolvimento do pensamento científico e 

reflexivo; formar profissionais em diferentes áreas do conhecimento, aptos para a inserção no 

mercado de trabalho; incentivar a pesquisa e a iniciação científica, bem como o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e a difusão da cultura; suscitar o desejo de 

aperfeiçoar-se cultural e profissionalmente; propiciar o conhecimento, seja ele de nível global, 

nacional e regional, estabelecendo com a comunidade uma relação de reciprocidade; e, 

promover a extensão, aberta à participação de todos (BRASIL, 2005). 

Nesta perspectiva, o papel da universidade não é apenas formar um profissional, mas 

um sujeito consciente que seja atuante em seu contexto social. Então, cabe ao professor 

universitário a incumbência de materializar essa função da universidade. Sobre essa questão, 

Pimenta e Anastasiou (2002, p. 165) ressaltam que, na profissão docente, “o professor 

universitário precisa atuar como profissional reflexivo, crítico e competente no âmbito de sua 

disciplina, além de capacitado a exercer a docência e realizar atividades de investigação”. 

Neste mesmo sentido, Gatti e Barreto (2009, p. 229-230) advertem que dos 

professores formadores é exigido que “sejam portadores de alto nível de conhecimento e 

experiência adquiridos em atividades de investigação, no exercício da docência em nível 

superior, na sua participação em processos de formulação, desenvolvimento e avaliação de 

programas de formação de professores”. 

Considerando a importância do tripé ensino, pesquisa e extensão no desenvolvimento 

profissional dos formadores de professores, e sua influência no trabalho realizado por eles, 

perguntamos aos pesquisados em quais dessas atividades estão envolvidos (Gráfico 14). 
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Gráfico 14 – Atividades em que estão envolvidos os professores formadores no curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas, UFG. 

 

Fonte: Questionário respondido pelos professores formadores do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas – UFG. 

 

Foi possível constatar que todos os professores formadores que responderam ao 

questionário estão envolvidos com o ensino e com a pesquisa. Tal fato já era esperado, uma 

vez que o ensino é a atividade principal na qual se inicia a relação profissional do docente 

com as universidades e a pesquisa é, também, requisito necessário para a atuação do docente 

no ensino superior, além de ter grande valorização na cultura organizacional das 

universidades brasileiras. 

Ponderando que menos da metade (48%) estão envolvidos com a extensão, 

concluímos que esta atividade recebe menos atenção dos professores formadores pesquisados. 

Goulart (2004), entretanto, afirma que a extensão possui importância tanto quanto o ensino e a 

pesquisa, uma vez que ela também produz conhecimentos e é um processo de ensino, além de 

promover uma aproximação do conhecimento produzido na universidade com a comunidade. 

 

 

3.4. Considerações sobre o Capítulo 3 

 

Este capítulo teve como objetivo principal compreender e analisar a trajetória 

formativa dos professores formadores, usando os dados obtidos pelo questionário e alguns 

referenciais que discutem o assunto. 

Observarmos que o perfil e a trajetória formativa desses professores são semelhantes à 

de outras pesquisas feitas em universidades brasileiras como, por exemplo, a de Souza (2011) 

que pesquisou os professores da Universidade Federal de Uberlândia. De forma geral, os 
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professores participantes têm mais de quarenta anos, se formaram em universidades públicas, 

fizeram mestrado e doutorado, não possuem muita experiência na educação básica, fazem 

pesquisa em suas áreas específicas e ministram aula de mais de uma disciplina do curso de 

Ciências Biológicas, além de outros cursos e a pós-graduação. 

Alguns aspectos sobre a formação de professores universitários, discutidos no capítulo 

2, foram percebidos nos dados analisados, como a quantidade de bacharéis atuando em um 

curso de licenciatura e o fato de uma parcela significativa ter escolhido a docência somente 

durante a pós-graduação. Tal fato nos permite admitir que a pesquisa é um fator muito 

presente na formação e na atuação desses professores formadores. 

Da mesma forma, foi possível constatar que esses professores possuem pouca ou 

nenhuma experiência no ensino na educação básica, o que pode indicar uma falta de 

conhecimento mais profundo sobre as questões que permeiam este nível de ensino, 

principalmente das questões ligadas à formação de professores de ciências e do ensino de 

Biologia. 

Apesar disso, a maioria desses professores é formada em Ciências Biológicas, o que 

permite concluir que, no mínimo, eles conhecem os principais conceitos que fazem parte do 

conhecimento biológico e como eles foram construídos através dos séculos. 

Levando em consideração que o tipo de formação que tiveram e as instituições por 

onde passaram influenciaram diretamente em suas concepções, ao analisarmos os dados das 

perguntas abertas do questionário, tentaremos relacionar as concepções de Biologia e seu 

ensino com alguns aspectos de suas trajetórias formativas. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

AS CONCEPÇÕES DE BIOLOGIA E ENSINO DE BIOLOGIA DOS PROFESSORES 

FORMADORES A PARTIR DOS ESTATUTOS ESTRUTURANTES DA BIOLOGIA 

 

 

 

Este capítulo apresenta os resultados da segunda parte dos questionários respondidos 

pelos professores formadores do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, composta de 

quatro perguntas abertas sobre a Biologia e o Ensino de Biologia. Realizou-se a leitura 

acurada de todas as respostas e buscou-se, por meio delas, apreender as concepções de 

Biologia, a construção do conhecimento biológico, a relação entre a Biologia e os aspectos 

histórico-sociais, bem como as questões ligadas ao ensino dessa ciência. 

Os quadros a seguir apresentam as concepções dos professores formadores 

apreendidas por meio das questões respondidas, interpretadas e sistematizadas com base nos 

Estatutos Estruturantes da Biologia. Assim sendo, a discussão exibida é o resultado de uma 

aproximação das respostas dos professores com os estatutos ontológico, epistemológico, 

histórico-social e conceitual, a partir da interpretação das categorias apresentadas no quadro 1 

do Capítulo 1. 

Sobre os aspectos ontológicos da Biologia (quadro 2), foi possível afirmar que os 

professores compreendem a vida como um processo evolutivo complexo, que possui 

movimento e diversidade, além de estabelecer uma relação constante com o meio ambiente. 
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Quadro 2 – Síntese interpretativa das concepções dos professores formadores sobre os 

aspectos ontológicos da Biologia. 

Estatuto Categorias Ideias dos Professores Formadores 

Estatuto 

Ontológico 

Compreensão da Vida 

 

- Possui complexidade e movimento; 

- Está em processo evolutivo; 

- É diversa; 

- Está sempre em interação com o meio 

ambiente. 

Compreensão de Natureza 

 

- Em constante transformação; 

- Possui uma rede de relação entre seres 

biótipos, abióticos e o homem; 

- Composta por sistemas biológicos. 

Compreensão de Organismo 

 

- Ser evolutivo que está em constante 

adaptação; 

- Fruto da interação com o meio ambiente. 

Compreensão de Ser Humano 

 

- Ser que se relaciona com a natureza; 

- Ser que possui igualdade em relação aos 

outros seres vivos; 

- O homem é agente transformador do 

meio; 

- Possui responsabilidade de conversar os 

outros seres vivos e o ambiente. 
Fonte: Questionário respondido pelos professores formadores do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas – 

UFG. 

 

De modo semelhante apresentam-se as compreensões de natureza e organismo, 

indicando que as concepções de vida, natureza e organismo dos professores formadores estão 

associadas. Assim como a vida, para os docentes, a natureza e o organismo estão em 

constante transformação, são complexos, realizam interações e adaptações evolutivas. 

Essa visão da natureza como processo em constante transformação deriva do 

pensamento de Hegel que considera que a natureza é dirigida por leis não rígidas e foi adotada 

na Biologia no século XIX (COOLINGWOOD, 1986). Tal pensamento embasou a Teoria da 

Evolução, daí a evidente relação entre a transformação da natureza e a evolução dos seres 

vivos observada nas afirmações dos professores formadores. 

Tais afirmações podem ser evidenciadas, mais claramente, nas seguintes falas: 
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“Biologia é o estudo e a compreensão dos organismos vivos, suas interações, 

adaptações e respostas ao meio biótipo e abiótico.” (P6 – Questão A) 

 

“É o estudo de todas as causas e de todas as coisas que culminarão evolutivamente 

na formação de todos os seres.” (P1 – Questão A) 

 

“A Biologia é uma ciência que relaciona diversos aspectos da vida de qualquer 

organismo. Quando penso na Biologia, penso na planta, no animal, na natureza, na 

forma como o homem se relaciona com a natureza. Quando penso na Biologia 

penso no nascimento, no crescimento, evolução dos seres e „coisas‟ afins.” (P17 – 

Questão A) 

 

“A Biologia é o estudo da biodiversidade em todos os seus aspectos, sempre a partir 

de um olhar capaz de perceber sua constante transformação (evolução). Na minha 

compreensão, a Biologia é um estudo complexo, em que o estudioso precisa 

compreender o objeto de estudo em sua complexidade e movimento.” (P23 – 

Questão A) 

 

A fala do professor P6 demonstra a dinamicidade da vida, a qual, para ele, possui uma 

rede de relações com o meio e com outros seres vivos que provocam respostas e adaptações. 

Essa compreensão pode ser relacionada à teoria da seleção natural de Darwin, na qual as 

espécies são resultados de adaptações que passaram através dos tempos por pressões 

ambientais. Essa linha de pensamento é reforçada pelo professor P1, que alega que os seres 

vivos são procedidos de causas evolutivas, ou seja, a vida está em estreita relação com a 

evolução. 

No mesmo sentido, a fala do professor formador P17 confirma essa visão de 

indissociável relação entre vida, natureza e organismo. Enquanto o professor P23 afirma que a 

ciência da vida (Biologia) é complexa e diversificada, aludindo que a vida também tem esses 

atributos. 

Na história da construção do conhecimento biológico, a concepção de vida foi 

constituindo-se, cada vez mais, como algo complexo, superando a visão mecanicista que a 

igualava à matéria inanimada. Tal compreensão de vida, como complexa e evolutiva, ganhou 

mais força depois da teoria da Evolução. 

Quanto à compreensão de Ser Humano, as falas dos professores indicam que o homem 

não é um ser isolado; pelo contrário, ele interage com o meio, podendo inclusive interferir 

neste de forma positiva ou negativa. Se, por um lado, a compreensão de que o ser humano não 

está em posição superior aos outros seres vivos aparece em algumas falas, por outro, o homem 

é apontado como responsável pela conservação do meio ambiente e da biodiversidade, tendo 

o direito de explorar a natureza e o conhecimento sobre ela para seu bem estar. 
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Nas respostas dadas à questão sobre o papel do ensino de Biologia na formação de um 

cidadão, podemos contemplar exemplos dessa compreensão de ser humano, por parte dos 

professores formadores: 

 

“Ora, digamos que [o ensino de Biologia] é um dos mais importantes na formação 

do cidadão, partindo do princípio que ele é um dos elementos deste imenso universo 

chamado biodiversidade. Assim, compreender suas origens e sua relação histórica 

com todo o restante da biodiversidade é indispensável. Perceber-se como entidade 

temporal com atributos que lhe permite interferir neste gigantesco sistema de modo 

a garantir sua própria existência num tempo maior e imprescindível para sua 

cidadania.” (P23 – Questão C) 

 

“Conscientizar a pessoa do seu papel nesse planeta, como responsável pela 

manutenção da biodiversidade, das condições saudáveis para a existência da vida, 

uma vez que hoje somos os principais perturbadores do equilíbrio ambiental. A vida 

é o que há de mais precioso no nosso planeta e ninguém precisa ser biologia para 

saber disso, mas todos precisam compreender o seu papel mantenedor da saúde 

ambiental, sabendo explorar com responsabilidade os recursos naturais.” (P28 – 

Questão C) 

 

“Fazer a pessoa entender que as outras espécies não foram feitas para servi-la.” 

(P20 – Questão C) 

 

“A Biologia é fundamental para muitas coisas (...) na desmistificação do 

„especismo‟, que, para mim, é uma variante do antropocentrismo.” (P21 – Questão 

C) 

 

As falas dos professores P23 e P28 deixam clara a visão de que o homem faz parte da 

biodiversidade do planeta e interfere na natureza, tornando-se responsável por sua 

manutenção, ao mesmo tempo em que tem o encargo de utilizar seus recursos para o seu bem. 

Enquanto os professores P20 e P21 ressaltam que o homem deve ter consciência de que não é 

mais importante em relação aos outros seres vivos, contrariando a ideia de que a natureza 

existe somente para suas conveniências. 

A visão da relação entre homem e natureza veio mudando no decorrer da construção 

do conhecimento científico e biológico. A natureza passou de uma “posição de servidão” para 

uma posição mais ampla e complexa na ciência, embora haja resquícios do pensamento 

antropocêntrico nas concepções de ciência/biologia dos formadores, essa não foi a concepção 

que predominou em suas falas. 

Entendemos, então, que os formadores consideram importante, no ensino de Biologia, 

que os alunos compreendam, de acordo com essas visões, quais são as definições de vida, 

homem e natureza. 
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Sobre os aspectos epistemológicos da Biologia (Quadro 3) foi possível afirmar que, 

em geral, os professores compreendem que a produção do conhecimento biológico se faz a 

partir da descrição de fenômenos pela observação, construção de hipóteses e experimentação. 

 

Quadro 3 – Síntese interpretativa das concepções dos professores formadores sobre os 

aspectos epistemológicos da Biologia. 

Estatuto Categorias Ideias dos Professores Formadores 

Estatuto 

Epistemológico 

A produção do conhecimento 

 

- Descrição de fenômenos; 

- Construção de hipóteses; 

- Observação; 

- Experimentação; 

- Análise de dados estatísticos. 

O método científico 

 

- Reconhecem a importância do método 

científico; 

- Ênfase na observação e 

experimentação. 

Conceito de teoria 

 

- Não foi possível constatar nas ideias 

dos professores. 

O papel do modelo 

 

- Não foi possível constatar nas ideias 

dos professores. 

Fonte: Questionário respondido pelos professores formadores do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas – 

UFG. 

 

Nas respostas sobre como o conhecimento da Biologia é produzido, podemos elencar 

alguns exemplos que confirmam essa visão epistemológica: 

 

“O conhecimento em Biologia é produzido pela observação e documentação das 

ações desses agentes (seres vivos), pela postulação de hipóteses e delineamentos 

experimentais construídos em cima dessas hipóteses.” (P 28 – Questão A) 

 

“O conhecimento é produzido por meio do método científico.” (P 19 – Questão A) 

 

“O conhecimento é produzido com base na observação, investigação, indagação e 

compreensão do todo, das interações entre seres vivos-ambiente.” (P 18 – Questão 

A) 
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A fala do Professor P28 representa a unanimidade da assertiva de que o conhecimento 

biológico é construído a partir da observação e experimentação. Além disso, o teste de 

hipóteses é outra expressão que aparece frequentemente nas frases dos formadores. 

O professor P19 afirma que o conhecimento é produzido através do método científico. 

A importância de um método científico é identificada nas falas dos professores, os quais 

deixam transparecer que um método que possui certo rigor é o que diferencia a ciência das 

outras formas de conhecimento. 

O professor P18 acrescenta que a observação e a experimentação devem estar 

relacionadas com o contexto geral do fenômeno, ou seja, não deve haver um isolamento do 

fenômeno, uma vez que este possui interações externas. 

Neste sentido, sob o olhar epistemológico da construção do conhecimento da Biologia, 

os professores formadores compreendem que esta construção se inicia a partir de um 

fenômeno observado e a procura por respostas sobre ele. Então, há formulações de hipóteses, 

observações e testes experimentais para que conceitos e teorias sejam produzidos e/ou feitas 

generalizações. 

Ao responderem sobre como consideram ser uma boa aula de Biologia, alguns 

formadores reforçam esses aspectos epistemológicos ao enfatizarem a importância da 

experimentação, ilustrados nas seguintes falas: 

 

“Seria uma aula planejada, bem direcionada, onde os estudantes são instigados a 

pensar, a formular perguntas e a realizarem práticas para a verificação e 

comprovação de fenômenos biológicos.” (P28 – Questão D) 

 

“Uma boa aula de Biologia é aquela que consegue despertar no aluno o interesse e 

curiosidade pela ciência. Tem que ser uma aula dinâmica, envolvente e 

participativa. Deve incluir, sempre que possível, aspectos práticos como 

experimentação e saídas a campo.” (P08 – Questão D) 

 

“É indispensável atividades práticas, fornecendo oportunidade de o estudante fazer 

suas próprias observações e avaliações. Fornecer elementos (conhecimento 

científico) para que os estudantes tenham subsídios em suas análises. Promover 

sempre um momento de feedback para comparação dos possíveis resultados, 

distintos ou não, e tentar fechar com a conclusão cordata e consistente.” (P23 – 

Questão D) 

 

Podemos observar, por meio da trajetória da construção do conhecimento biológico 

apresentada resumidamente no capítulo 1, que este modelo de produção do conhecimento é o 

que tem permeado o imaginário dos pesquisadores da área através dos séculos. Desde Galileu, 

no século XVI, que iniciou a elaboração do método experimental até a Biologia Molecular no 
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século XX, a observação, a descrição e a experimentação têm sido técnicas basais na 

construção de teorias da Biologia. 

Essa ênfase na experimentação pode, também, ser relacionada com a formação desses 

professores e sua atuação como docentes do Ensino Superior. Conforme discutido no capítulo 

2, a preparação para a docência universitária ocorre, normalmente, nos programas de pós-

graduação stricto sensu, onde a atividade de pesquisa (experimentação) se destaca. Contudo, 

observa-se alguma preocupação com os aspectos pedagógicos, planejamento, mobilização do 

interesse, abertura para questionamentos e participação, instigar o pensamento e a curiosidade 

científica, atividades práticas, feedback. 

A constituição de sociedades e academias científicas foi um marco importante para a 

construção e a divulgação do conhecimento científico e biológico entre os séculos XVI e 

XVIII (HALL, 1988). A fala do professor P23 evidencia a preocupação em socializar o 

conhecimento produzido e buscar um consenso nas conclusões dos experimentos realizados 

pelos alunos. Todavia, essa colocação se constitui como uma exceção, uma vez que na 

maioria das respostas dos formadores a questão da discussão entre os pares, assim como a 

questão da Filosofia da Ciência e Biologia na elaboração de teorias da área não foram 

mencionadas. 

Tal fato parece indicar a presença de, pelos menos, uma das visões deformadas da 

ciência elencadas por Cachapuz et al. (2005), a visão individualista, na qual o pesquisador 

trabalha sozinho, desconsiderando o papel do trabalho coletivo e cooperativo. Embora não 

tenha sido constatado em todas as respostas, algumas falas deixam transparecer, também, a 

visão algorítmica da ciência, em que o método científico é um conjunto infalível de etapas a 

ser seguido. 

Quanto ao Estatuto Histórico-social foi possível interpretar, por meio das elocuções 

dos formadores, que a Biologia e o conhecimento biológico são construídos a partir de um 

contexto social, ou seja, este conhecimento não se constitui de forma isolada ou independente 

da história da humanidade.  

Desta mesma forma, a não linearidade da história é identificada nas respostas dos 

professores, embora algumas falas pontuais insinuem que o conhecimento foi dado de forma 

cumulativa. É nítida a relação que os docentes fazem do conhecimento biológico com as 

transformações tecnológicas, as opiniões se baseiam no fato de que este conhecimento auxilia 

o homem a construir tecnologia para seu bem estar; sendo assim, um saber indispensável para 

a vida do ser humano no mundo contemporâneo. O quadro 4 apresenta uma síntese dessas 

concepções. 
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Quadro 4 – Síntese interpretativa das concepções dos professores formadores sobre os 

aspectos histórico-sociais da Biologia. 

Estatuto Categorias Ideias dos Professores Formadores 

Estatuto 

Histórico-Social 

 

A não linearidade da história 

 

- A Biologia está inserida em contextos 

histórico-sociais; 

- Mas em certas falas o conhecimento 

biológico é tido como cumulativo. 

A relação conhecimento 

biológico e transformações 

tecnológicas. 

 

- O conhecimento biológico é usado para 

produzir o bem estar do homem. 

Conhecimentos biológicos 

como interpretações 

dependentes do contexto 

social em que foram 

produzidas 

 

- Consideram que diferentes culturas 

possuem diferentes formas de encarar os 

conhecimentos biológicos. 

Os elementos ideológicos do 

conhecimento biológico 

 

- As teorias e tecnologias são criadas 

para atender às necessidades do Homem; 

- O Homem deve usar a ciência de forma 

consciente; 

- O conhecimento Biológico forma 

cidadãos críticos e reflexivos. 
Fonte: Questionário respondido pelos professores formadores do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas – 

UFG. 

 

Selecionamos as seguintes afirmações que ilustram as ideias sintetizadas no quasdro 4: 

 

“Julgo também importante trabalhar com contrastes entre culturas (...). O desafio 

maior, entretanto, é mesmo levar o estudante a pensar segundo uma lógica histórica 

e cultural, fazendo-o refletir sobre os limites da própria Biologia.” (P21 – Questão 

B) 

 

“[A Biologia] É fundada na discussão de conceitos historicamente situados.” (P32 

– Questão D) 

 

“Também considero de grande importância conhecer e compreender diversas 

percepções e sistematizações da biodiversidade por diferentes culturas.” (P23 – 

Questão B) 

 

“O conhecimento da Biologia é produzido pelos seres humanos dentro de uma 

perspectiva metodológica e histórica (...). Neste sentido, pode auxiliar o cidadão 

nas tomadas de decisão, vislumbrando o bem comum de forma ética e responsável.” 

(P26 – Questão A) 
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“A vida é o que há de mais precioso no nosso planeta e ninguém precisa ser biólogo 

para saber disso, mas todos precisam compreender o seu papel mantenedor da 

saúde ambiental, sabendo explorar com responsabilidade os recursos naturais.” 

(P28 – Questão C) 

 

“A formação escolar implica o tratamento dos conceitos da ciência, da arte, da 

filosofia e suas relações com o conhecimento cotidiano. No caso do ensino de 

Biologia, a cidadania é formada na compreensão de que o homem é intrinsecamente 

biológico e social, decorrendo seu compromisso consigo mesmo, com os outros e 

com o Planeta de forma geral.” (P32 – Questão C) 

 

As falas dos professores P21, P32, P23 e P26 demonstram a visão da natureza 

histórica e cultural do conhecimento biológico. Estes formadores consideram que esse 

conhecimento se constituiu em um tempo e espaço. O professor P21 chega a dizer que a 

Biologia é limitada a tais fatores, e que é importante que o aluno saiba disso. 

Nas respostas dos professores P26, P28 e P32 foi possível constatar a ideia de que o 

conhecimento biológico deve ser usado para o bem estar do homem, o que nos permite inferir 

que as tecnologias derivadas deste saber estão incluídas neste bem estar. Outra visão marcada 

nas expressões desses professores é que o homem, como membro do Planeta Terra, deve ser 

orientado de forma crítica e reflexiva a fim de administrar, adequadamente, os recursos 

naturais. 

Segundo Nascimento Júnior (2010, p. 402), o século XX foi um período de grande 

desenvolvimento tecnológico que impactou diretamente o cotidiano das pessoas. Desde então, 

 

questões relativas à valorização da diversidade da vida; à ética nas relações entre 

seres humanos; entre eles e seu meio e o planeta; ao desenvolvimento tecnológico e 

sua relação com a qualidade de vida, marcam fortemente nosso tempo, pondo em 

discussão os valores envolvidos na produção e aplicação do conhecimento científico 

e tecnológico. 

 

E continua: 

 

o desenvolvimento da Genética e da Biologia Molecular, das tecnologias de 

manipulação do DNA e de clonagem, por exemplo, traz à tona aspectos éticos 

envolvidos na produção e aplicação do conhecimento científico e tecnológico, 

chamando à reflexão sobre as relações entre a ciência, a tecnologia e a sociedade 

(NASCIMENTO JÚNIOR, 2010, p. 402). 

 

Ainda segundo Nascimento Júnior (2010), a Biologia apresenta uma profunda 

vinculação com os valores sociais. Então, tais fatores apresentados pelo autor podem explicar 

as concepções dos professores quanto às questões histórico-sociais que permeiam a Biologia e 

o seu ensino. 
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Outra preocupação observada nas respostas dos professores é a de aproximar o 

conhecimento biológico com a realidade do aluno, para que este perceba a importância de se 

estudar Biologia. Como podemos verificar na resposta do professor P07, quando indagado 

sobre o que considera ser uma boa aula: 

 

“Uma aula voltada à realidade do aluno. Que ele possa vivenciar o que está sendo 

ministrado, trazendo o conteúdo para próximo do aluno. Uma aula que desperte 

curiosidades, interesses em compreender o todo a partir de algo próximo a sua 

vivência.” (P07 – Questão D) 

 

Entendemos ser pertinente a preocupação do professor com essa aproximação aluno-

cotidiano, uma vez que o próprio conhecimento biológico foi constituído permeado por um 

contexto. Contudo, não é sob a ótica de aplicabilidade que a Biologia deve ser compreendida. 

Sobre isso, Nascimento Júnior (2010, p. 399) afirma que 

 

é necessário que o conhecimento científico ao ser ensinado explicite o caminho de 

sua construção, não sendo compreendido como meramente instrumental, mas como 

um componente essencial para a leitura crítica da realidade multifacetada. 

 

Neste sentido, vários estudiosos (MATTHEWS, 1995, PRAIA; CACHAPUZ; GIL-

PÉREZ, 2002; CARNEIRO; GASTAL, 2005; CACHAPUZ et al., 2005; NASCIMENTO 

JÚNIOR, 2010) afirmam que o entendimento de que o conhecimento científico/biológico é 

histórico e cultural e que as pessoas devem ter um olhar crítico e reflexivo sobre os processos 

de constituição deste saber e de utilização do mesmo, pode ser construído por meio da HFC 

nas aulas, não só de Biologia, mas de todas as disciplinas. 

Assim sendo, como nas pesquisas de Delizoicov, Slongo e Hoffmann (2011) e de 

Almeida e Oliveira (2013), percebemos que os formadores possuem a noção da importância 

da HFC na formação do aluno/cidadão, porém não é possível afirmar que suas práticas 

docentes são embasadas nestes fundamentos. Além do mais, como afirma Nascimento Júnior 

(2011), inserir a HFC no ensino de Biologia vai além de ter essa noção histórico-cultural do 

conhecimento, sendo necessário ter uma formação epistemológica para tal. 

Como discutido no capítulo 2, alguns autores afirmam que os professores formadores 

estão despreparados pedagógica e epistemologicamente para o exercício da docência 

(PIMENTA; ALMEIDA, 2011; SOUZA, 2011; ALMEIDA, 2012). Tal despreparo pode 

comprometer o ensino de Biologia sob essa concepção histórica-social. 

No que diz respeito às concepções dos professores formadores sobre os aspectos 

conceituais da Biologia, constatamos que estes entendem que aprender Biologia requer 
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conhecimento da organização da vida, suas interações, seu equilíbrio, suas formas de 

reprodução e evolução. 

Os temas estruturadores da Biologia que aparecem nas respostas dos docentes às 

diversas questões do questionário são a origem e evolução da vida, a interação entre os seres 

vivos e a diversidade biológica. 

 

Quadro 5 – Síntese interpretativa das concepções dos professores formadores sobre os 

aspectos conceituais da Biologia. 

Estatuto Categorias Ideias dos Professores Formadores 

Estatuto 

Conceitual 

 

Os temas estruturadores que 

sintetizam as principais áreas 

da Biologia 

 

- Origem e evolução da vida; 

- Interação entre os seres vivos; 

- Diversidade biológica. 

As teorias que constituem os 

elementos centrais da 

Biologia 

 

- Teoria da Evolução; 

- Teoria Genética; 

- Teoria Celular. 

 

Áreas da Biologia que 

consideram fundamentais 

 

- Anatomia Humana e Comparada; 

- Fisiologia Humana e Comparada; 

- Bioquímica; 

- Zoologia; 

- Educação Ambiental; 

- Ecologia. 
Fonte: Questionário respondido pelos professores formadores do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas – 

UFG. 

 

Quanto às teorias centrais da Biologia encontramos, nas falas dos participantes, a 

Teoria da Evolução, a Teoria Genética e a Teoria Celular. A essas teorias e temas centrais os 

professores exemplificaram citando áreas específicas, como Anatomia, Fisiologia, Bioquímica 

e Ecologia, que consideram fundamentais para se aprender Biologia. 

As concepções apresentadas no quadro 5 podem ser contempladas nas seguintes frases 

sobre quais conteúdos da Biologia consideram essenciais: 

 

“Conteúdos relacionados à Evolução dos organismos, Biodiversidade (Botânica, 

Zoologia e Microorganismos) e conteúdos relacionados à área de Ecologia.” (P26 

– Questão B) 
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“Além dos conhecimentos básicos de zoologia, botânica, microbiologia e biologia 

molecular, o que diferencia o biólogo dos demais profissionais da área é o seu 

conhecimento sobre Evolução e a sua capacidade de relacionar todos os 

conhecimentos entre si, sob a luz da Evolução.” (P31 – Questão B) 

 

“Anatomias, Fisiologias, Etologia e Ecologias... se conhecer a forma acha a 

aplicabilidade (função), porque o ser vivo expressa um dado comportamento e sua 

inter-relação com o todo (meio ambiente).” (P29 – Questão B) 

 

A Teoria da Evolução aparece nas falas dos professores como o tema mais importante 

da Biologia. Em todas as respostas às questões do questionário foi possível visualizar a ênfase 

dos formadores nesta teoria. Tal fato é compreensível, uma vez que a teoria de Darwin sobre a 

origem e evolução da vida se tornou base para outras como a Genética, a Biologia Molecular 

e a Ecologia. 

O conhecimento sobre a biodiversidade também é enfatizado pelos formadores, assim 

como a genética e a teoria celular. O que percebemos é que os professores indicam como 

conceitos essenciais do conhecimento biológico aqueles que estão mais relacionados com o 

cotidiano do aluno, os quais podem apreender claramente a relação entre natureza, indivíduo e 

sociedade, como é possível verificar na fala do professor P29. 

Essas áreas (Evolução, Genética e Ecologia), como apresentado no capítulo1, foram 

consideravelmente relevantes na construção do conhecimento biológico atual, principalmente 

depois do século XIX, em que houve muitas descobertas e formulações de novas teorias. Isto 

marcou e mudou a história da relação do homem com a natureza. 

Foi contemplada em algumas respostas a preocupação dos formadores com o fato de 

que os alunos consolidem sua aprendizagem em Biologia por meio dos conceitos. O professor 

P24 deixa isso claro ao expor sua opinião sobre como deveria ser uma boa aula de Biologia: 

 

“Explicar, de forma clara, o funcionamento do sistema, sempre relembrando os 

conceitos que são necessários para o entendimento e que já foram introduzidos em 

outras aulas e/ou disciplinas. Para finalizar, resumir os conceitos estudados e 

correlacionar estes conceitos com o entendimento de todo o sistema.” (P24 – 

Questão D) 

 

A despeito de as questões conceituais serem fundamentais para aprender Biologia, 

Nascimento Júnior (2010) considera que é necessário que o professor não se limite à 

operacionalização de conceitos, mas que considere todos os aspectos que o constituem 

(epistemológico, histórico-social e ontológico). 

Mais uma vez, não foi possível constatar, nas respostas dos professores sobre os 

conteúdos fundamentais da Biologia, a discussão sobre a História e Filosofia do 
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conhecimento biológico, a qual buscaria fazer o entrelaçamento entre temas e teorias e os 

aspectos sócio-históricos em que esses conceitos foram constituídos. 

Essa ênfase em conceituar as estruturas, leis e teorias que constituem a biologia pode 

ser relacionada a outra visão deformada da ciência, proposta por Cachapuz et al. (2005): a 

visão analítica que trata o conhecimento de forma fragmentada, limitadora e simplificada não 

leva em conta os esforços de unificação e de construção de corpos coerentes de 

conhecimentos cada vez mais complexos, e a relação entre vários fenômenos e teorias, 

evidenciada tantas vezes pela História da Ciência. 

 

 

4.1. Considerações sobre o Capítulo 4 

 

Com base nas análises apresentadas neste capítulo buscamos responder as perguntas: 

quais as concepções sobre a ciência Biologia e sobre seu ensino os professores formadores 

possuem? Os estatutos estruturantes da Biologia são contemplados em suas falas? Se sim, 

como eles se apresentam? 

Foi possível contemplar algumas categorias dos Estatutos Estruturantes nas respostas 

dos docentes sobre a Biologia e seu ensino, porém com algumas fragilidades em relação à 

visão histórica da Biologia adotada pelo propositor dos estatutos (NASCIMENTO JÚNIOR, 

2010) e por nós. 

Do ponto de vista ontológico, os professores encaram a vida, a natureza e o organismo 

como elementos complexos que estão em constante transformação, realizando interações e 

adaptações evolutivas. Já a compreensão de Homem é controversa: em algumas falas ele 

aparece como um ser vivo como os outros e, em outras, é colocado em posição de destaque 

em relação aos demais seres vivos, tendo o direito de explorar os recursos naturais para seu 

bem estar. As visões de vida, natureza, Homem e organismo foram, também, identificadas nas 

respostas sobre o ensino de Biologia, pois há uma preocupação dos formadores na 

conscientização dos alunos acerca dos papeis e relações destes elementos. 

No que se refere ao estatuto epistemológico, os professores formadores enfatizam o 

uso da experimentação e observação. Não há uma discussão sobre o método científico e nem 

sobre a Filosofia da Ciência na construção do conhecimento biológico. 

Quanto ao estatuto histórico-social, percebemos que os formadores reconhecem que a 

Biologia se constituiu em um contexto histórico. Porém, quando falam sobre o ensino de 

Biologia, essa concepção não é explorada, limitando-se à preocupação de contextualizar o 
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conteúdo biológico com o cotidiano do aluno e indicações de como este saber pode ser usado 

para seu bem estar. 

No que diz respeito ao estatuto conceitual, os docentes citaram as principais teorias e 

temas que estruturam a Biologia. No entanto, a discussão da HFC na Biologia não aparece em 

suas respostas. 

Neste sentido, foi possível observar uma relação entre as concepções dos professores 

formadores sobre Biologia a partir dos estatutos estruturantes e como pensam que esta ciência 

deve ser ensinada. Também foi possível fazer algumas inferências sobre essas concepções e 

suas trajetórias formativas apresentadas no capítulo 3. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

“Gosto de dizer que este é um momento „solo‟ do aluno”... 

Valter Soares Guimarães 

 

 

Ponderando a fala do professor Valter sobre considerações finais, resolvi fazer desta 

etapa um momento de reflexão a sós com minha dissertação, sem engessamentos, fórmulas ou 

enquadramentos. Busquei em meio às descobertas e considerações de cada etapa acrescentar 

minhas inquietações, pensamentos e percepções do processo que foi a construção deste 

trabalho e a construção da minha própria formação. 

A escolha do tema desta pesquisa surgiu em meio às diversas reflexões, leituras e 

discussões realizadas por acadêmicos e professores do curso de licenciatura em Ciências 

Biológicas da UFG, integrantes do Laboratório de Estágio Supervisionado e Ensino de 

Ciências do Instituto de Ciências Biológicas. O tema central das nossas discussões sempre foi 

formação de professores de ciências/Biologia, nossas pesquisas permeavam o estágio 

supervisionado e as práticas de ensino, mas depois nos aprofundamos em estudar mais e 

discutir as questões relacionadas com a História e Filosofia da Ciência e da Biologia. 

Eu e alguns amigos, após as leituras e discussões, ficávamos tão indignados com tudo, 

com as políticas públicas para formação de professores, com os professores do nosso curso, 

com os nossos próprios colegas. Quando começamos a estudar sobre a História e Filosofia da 

Ciência sentíamos que encontramos o “x” da questão: o ensino de Biologia e a formação de 

professores de ciências só tinha sentido se pensássemos nos contextos histórico-sócio-

culturais da construção do conhecimento. Nossa indignação aumentava a cada encontro do 

grupo de estudos. Como nossos professores podiam nos ensinar de forma tão medíocre, só 

repassando conceitos biológicos de forma mecânica e a-histórica, sem reflexão?! A formação 

de professores de Ciências/Biologia estava em apuros e precisávamos salvá-la! 

Enquanto biólogos e também professores nosso desafio, então, se tornou discutir o 

ensino de ciências/Biologia de maneira a não separar as partes, a não priorizar os saberes 

pedagógicos em detrimento do conhecimento biológico e vice-versa. A inquietação da 

indissociabilidade entre estes saberes nos levou a observar minuciosamente e a discutir mais 

sobre nosso contexto formativo e, especialmente, os professores formadores, nossas aulas da 

graduação eram nosso laboratório e os professores nossos “objetos de observação”.  
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A graduação estava no fim, mas o fôlego para continuar essa discussão sobre formação 

de professores e ensino de ciências/Biologia não.  Assim, comecei este trabalho como uma 

tentativa de conhecer a trajetória formativa dos professores formadores do curso de 

licenciatura em Ciências Biológicas da UFG, investigar suas concepções de Biologia e de seu 

ensino e discutir sobre os desdobramentos destas na formação de professores de 

ciências/Biologia. 

Para tal, no capítulo 1 apresentamos de forma resumida uma discussão de como se 

constitui a ciência que hoje chamamos de Biologia, sua história, suas principais teorias e seus 

principais colaboradores, e como a partir disso os estatutos estruturantes da Biologia foram 

propostos por Nascimento Júnior (2010). Este exercício nos permitiu desvelar uma Biologia 

histórica, marcada pelos aspectos econômicos, políticos e culturais. Destarte, a proposta dos 

estatutos estruturantes da Biologia se apresentou como uma maneira de sistematizar a 

complexidade em que se constitui o conhecimento biológico. 

Durante a escrita do capítulo 1 pude contemplar os conteúdos estudados durante a 

graduação como em um filme que passou de forma acelerada, são tantos conceitos, tantas leis 

e teorias, que é quase humanamente impossível saber todas eles de cór. Meu primeiro contato 

com essas teorias, leis e conceitos foi o contato comum de aluna, o interesse estava mais em 

memorizar o que seria requisitado na prova do que tentar realmente compreender os porquês 

daquele conteúdo. A proposta dos Estatutos Estruturantes se tornou uma forma de responder 

os porquês do conhecimento biológico que hoje faz parte do currículo de escolas e 

universidades. O porquê do método, o porquê da visão de mundo, natureza e homem, o 

porquê das estruturações de temas, o porquê das interferências histórico-sociais. Quando se 

começa a pensar nos porquês, a Biologia, e todo resto, faz sentido. Percebi o quanto os 

porquês estavam silenciados durante minha formação como professora de ciências/Biologia, 

neste momento o filme começou a rodar de forma mais lenta, com dramas, clímax, declínios e 

dilemas. 

Conscientes da complexidade do conhecimento biológico, iniciamos no Capítulo 2 

uma discussão sobre a trajetória formativa de professores formadores e a inserção da HFC no 

ensino de ciências/Biologia. Desvelamos também a complexidade que está na formação 

desses profissionais e apresentamos a inserção da HFC como um fator que pode contribuir 

para a fuga da abordagem mecanicista do ensino. Assim, concluímos esta parte com a certeza 

de que a formação dos formadores e o modo como ensinam estão igualmente inseridos em um 
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contexto histórico-social, o qual influencia, também, a formação dos futuros professores de 

Biologia. 

Durante a escrita do Capítulo 2 enquanto discorria sobre as crises instauradas na 

Universidade, segundo Boaventura, eu pensava se essas crises também podiam ser aplicadas a 

formação de professores formadores. Uma crise de hegemonia: a formação oferecida não é 

suficiente, sendo necessário que os professores busquem outras fontes de formação capazes de 

atender às demandas que ser docente universitário de um curso de licenciatura requer. E uma 

crise de legitimidade: os professores não possuem autonomia e autoridade sobre o que 

ensinam, sobre como formam. Assim, essas crises em maiores ou menores proporções vão se 

instaurando na formação de professores, até juntas formarem uma maior: a crise da Educação. 

Ainda no capítulo 2 apresentamos as sete visões deformadas da ciência segundo 

Cachapuz et al. (2005).  Algumas delas foram percebidas claramente nas respostas dos 

professores como a visão individualista, a visão algorítmica e a visão analítica da ciência. 

Essas visões deformadas se tornaram, para mim, o reflexo do silenciamento dos porquês. Se 

os professores demonstram ter concepções fragilizadas sobre a ciência ou, neste caso, sobre a 

Biologia, isto pode ser a expressão de um porquê reprimido. Por exemplo, se eu expresso uma 

visão analítica da ciência, a qual trata o conhecimento de forma fragmentada, limitadora e 

simplificada, posso estar evidenciando a falta de respostas sobre como a construção do 

conhecimento científico e biológico foi construído. 

No Capítulo 3, buscamos responder a pergunta: Qual é a trajetória formativa do 

professor formador do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFG? Assim, 

analisamos e discutimos os dados sobre a trajetória acadêmica e profissional dos professores 

formadores. Percebemos por meio dos dados que estes professores possuem diversas 

formações, em instituições diferentes, com experiências profissionais diversas, ou seja, é um 

grupo heterogêneo, formado em contextos diferentes. 

Cientes dos dados das trajetórias formativas dos docentes, realizamos no Capítulo 4 a 

análise das concepções de Biologia e seu ensino desses professores a partir das categorias dos 

Estatutos Estruturantes. Constatamos que as concepções de homem, natureza, vida e 

construção do conhecimento científico estão relacionadas ao modo de como os formadores 

consideram que deve ser o ensino de Biologia. Quanto à questão histórico-social da 

construção do conhecimento biológico, observamos que os docentes citam esse fator em 

algumas respostas, mas esta visão está pouco associada ao ensino dessa ciência. 
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O fato dos professores mencionarem a questão histórico-social na construção do 

conhecimento biológico nas primeiras questões sobre o que é Biologia e a importância do seu 

ensino e depois isto quase não aparecer nas respostas sobre como deveria ser uma boa aula de 

Biologia, nos chamou a atenção. Percebemos que os professores sabem da importante relação 

entre aspectos histórico-sociais e a construção do conhecimento, mas que na hora de falarem 

sobre a aula de Biologia o que prevaleceu foram os aspectos práticos e conceituais da 

Biologia.  

Fiquei surpresa dos professores formadores apresentarem em suas respostas as 

questões histórico-sociais da construção do conhecimento biológico, uma vez que, enquanto 

aluna, eu não percebia isto nas aulas. Mas nas respostas dos mesmos sobre como deveria ser 

uma boa aula de Biologia percebi a forte influência de um ensino de ciências pragmático. 

Poderia utilizar aquela velha frase: “na prática a teoria é outra” para descrever o que observei. 

Se os professores tem consciência que o conhecimento biológico possui um contexto 

econômico, político, social, cultural e histórico que permeou sua construção e que o influencia 

e é influenciado por ele, por que não isto tem pouca importância quando falam do ensino de 

Biologia? Percebi que algumas respostas das minhas perguntas levavam-me a outras 

inquietações. 

Além disso, apesar da formação desses professores ter se dado em contextos 

diferentes, não houve contradições notáveis em suas visões acerca do conhecimento biológico 

e de seu ensino, pelo contrário, foi observada nas respostas uma quase unanimidade quanto 

aos aspectos ontológicos, epistemológicos, histórico-sociais e conceituais da Biologia. 

Evidenciando que há uma visão, um paradigma, que permeia a formação desses professores, 

independente do espaço e tempo em que foram formados. Tal visão pode estar associada a um 

“engessamento” do ensino de ciências pautado na conceituação e decoração de leis, teorias, 

estruturas, nomenclaturas, transmitidas de geração em geração. 

Assim, comungamos com a ideia de Morin (2003), que é preciso ir além das reformas 

físicas e estruturais da Universidade e instituições de formação, é preciso reformar o 

pensamento, sair da visão fragmentada para uma visão capaz de unir e contextualizar o 

conhecimento. É claro que é importante melhorar os salários dos professores, diminuir a carga 

horária e a quantidade de alunos por turma, mas este tipo de reforma tem pouco efeito diante 

da grande necessidade de se reformar o pensamento, de trocar de paradigma.  



106 
 

 

Por onde, então, começar essa reforma? Pela escola? Pela universidade? Essas 

inquietações nos remetem à pergunta de Marx, citada por Morin (2003): “Quem educará os 

educadores?” Se estes foram educados pelas instituições e formam educadores para lá, por 

onde começar? 

Acreditamos que a universidade seja o espaço para o início dessa reforma. Os 

educadores precisam, coletivamente, romper com suas próprias concepções construídas a 

partir de uma formação mecanicista, e iniciar uma nova maneira de ver o mundo, o homem, a 

sociedade e o conhecimento. É necessário, deste modo, trabalhar a formação de mestres e 

doutores em que a pesquisa e o ensino não se dissociem. Além disso, que o homem cultural 

não se dissocie do homem científico. 

Para Queiroz (2013), fazer esse movimento é sair “de um lugar sabido e seguro para o 

incerto, imprevisível, inseguro, instável, provisório, movediço” (p.91). Fiquei pensando no 

quanto é mais seguro nos apoiar no que já está posto, definido.  Ir de encontro a um 

movimento hegemônico demanda muita energia e os resultados são a longo prazo, talvez 

passem desapercebidos. Assim, nós professores preferimos ficar detentos do paradigma 

vigente, das ideias postas e das receitas prontas. Incluo-me dentro deste grupo, pois embora 

tenha feito esta discussão, não tenho certeza de até onde minhas forças ideológicas me 

manteriam longe da homogeneização do ensino de ciências/Biologia. Mas o que deve nos 

motivar é a esperança na educação, nos homens, em nós mesmos como indivíduos. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 

QUESTIONÁRIO 

A. IDENTIFICAÇÃO 

Nome (não será divulgado): Idade: 

Naturalidade: Sexo: (  ) Masculino 

(  ) Feminino 

Email: Telefone: 

Estado Civil:(   ) Solteiro(a)     (    ) Casado(a)    (   ) Divorciado(a)     (   ) Viúvo(a) 

Unidade acadêmica: 

(    )  ICB      (    ) Outra      Qual? 

Atua nos cursos: 

(    ) C. Biológicas Licenciatura      (   )  C. Biológicas Bacharelado     (    ) Ecologia                      

(    ) Biomedicina                            (    )  Outro     Qual? 

 

Atua na pós-graduação? 

(  ) Não     (  ) Sim    Qual? 

 

B. TRAJETÓRIA FORMATIVA 

 

Ensino Fundamental: 
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(  ) Escola Pública  (  ) Escola Privada  (  ) Outra. Qual? 

 

Modalidade de ensino: 

(   ) Regular        (   ) Supletivo 

 

Ensino Médio:  

(  ) Escola Pública  (  ) Escola Privada  (  ) Outra. Qual? 

 

Modalidade de ensino: 

( ) Não Profissionalizante       (  ) Supletivo   (   ) Profissionalizante. Qual? 

 

Graduação: 

Curso(s):__________________________________________________________________ 

(  ) Instituição Pública             (  ) Instituição Privada     (  ) Outra. Qual? 

 

Modalidade: 

(  ) Licenciatura curta          (  ) Licenciatura plena       (  ) Bacharelado   

(  ) Outra. Qual? 

 

Pós-Graduação: 

(   ) Especialização. Qual?___________________________________ 

(   ) Mestrado. Qual?_________________________________________ 

(   ) Doutorado. Qual?________________________________________ 

(   ) Pós-Doutorado. Qual?_____________________________________ 

 

 

 

1.  Em que momento da sua vida você optou pela profissão docente? 

 

(     ) Antes da graduação. 

 

(     ) Durante a graduação. 
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(     ) Após a graduação. 

 

(     ) Durante a pós-graduação. 

 

(     ) Outro. Qual?__________________________________________________________ 

 

2. Já trabalhou em outras profissões que não a docente? 

(  ) Não.    Sim (   ) Qual? 

 

3. Exerce outra atividade profissional que não a de professor? 

(   ) Não        (   ) Sim. Qual?  

 

 

4. Você possui experiência na Educação Básica? Se sim, indique há quanto tempo. 

 

(   ) Não 

 

(   ) Sim        (   ) Menos de 2 anos    (   ) Entre 2 e 5 anos     (   ) Mais de 5 anos 

 

 

5.Há quanto tempo você é professor no curso de licenciatura em Ciências Biológicas da 

UFG? 

 

(   ) Até um ano                          (   ) Entre um e cinco anos    

 

(   ) Entre cinco e dez anos        (   ) Mais de dez anos 

 

6. Você já foi professor de outro curso superior que não na UFG? 

 

(  ) Não          (  ) Sim Qual?_________________________________________ 

Onde?____________________________________________________ 
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C. SOBRE CIÊNCIA E CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO. 

Marque a alternativa que representa melhor o grau de acordo entre sua opinião e a 

posição exposta na afirmativa, com base na seguinte escala: 

T.A = Totalmente de Acordo              C.= Concordo em certos pontos 

I.= Indeciso                                           D.= Discordo em certos pontos 

D. T = Discordo Totalmente 

 

Sobre Ciência 

a. A ciência é o produto das verdades oriundas da construção teórica produzidas pelas 

experiências e observação. Ela trata do entendimento dos fatos e da descoberta de suas leis. 

Tem como finalidade a procura das causas dos fenômenos, a explicação dos fatos pelos 

condicionantes e antecedentes que os geram. 

 

7. Em uma escala de 1 a 4 (sendo 1 pouco envolvido e 4 muito envolvido) indique o grau do 

seu envolvimento com as atividades abaixo. 

 

Ensino na graduação                   1234 

 

Ensino na pós-graduação       1234 

 

Pesquisa                               1234             

 

Extensão                                      1234             

8. Desenvolve alguma atividade de pesquisa? 

(   ) Não       (   ) Sim. Qual? 

 

9. Desenvolve alguma atividade de extensão? 

(   ) Não      (   ) Sim. Qual? 

 

10. Desenvolve atividade de ensino semestralmente? 

(  ) Não       (  ) Sim  Qual CH anual? 
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(    )  T.A             (   ) C             (   ) I          (   )D            (     ) D.T 

b. A ciência é o produto da ação do homem, é uma categoria histórica, um fenômeno em 

contínua evolução inserido no movimento das formações sociais. A ciência é uma construção 

que serve de mediação entre o homem e a natureza. 

(    )  T.A             (   ) C             (   ) I          (   )D            (     ) D.T 

c. A ciência é a busca da essência das coisas por meio da investigação racional. Consiste na 

compreensão dos fenômenos em suas diversas manifestações através de uma estrutura 

cognitiva ou na explicitação dos pressupostos, das implicações e dos mecanismos ocultos nos 

quais se fundamenta os fenômenos. 

(    )  T.A             (   ) C             (   ) I          (   )D            (     ) D.T 

 

Sobre a construção do conhecimento científico 

d. O que distingue uma ciência de uma não ciência é a refutabilidade. Uma ciência possui 

teorias que podem ser testadas e falsificadas, ao contrário da astrologia, por exemplo, em que 

suas proposições não podem ser testadas. 

(    )  T.A             (   ) C             (   ) I          (   )D            (     ) D.T 

e. Na ciência há momentos de crise em que as teorias científicas não conseguem solucionar os 

problemas, então emergem novas teorias que rompe com uma tradição de práticas científicas 

e introduz uma nova tradição, regida por regras diferentes e imersa num universo de discurso 

também diferente. Assim a ciência caminha de crise em crise, de tradições em tradições. 

(    )  T.A             (   ) C             (   ) I          (   )D            (     ) D.T 

f. Não existe verdade na ciência, o que existem são verdades provisórias. A ciência avança 

por detectar os erros e retificá-los, assim precisamos errar na ciência, pois o conhecimento 

científico só se constrói pela retificação desses erros. 

(    )  T.A             (   ) C             (   ) I          (   )D            (     ) D.T 
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g. Na ciência vale tudo. Não existe um único método científico, assim cientistas não precisam 

ficar restritos a regras metodológicas. A restrição a um método científico limita o progresso 

científico. 

(    )  T.A             (   ) C             (   ) I          (   )D            (     ) D.T 

h. A Ciência é caracterizada por programas de pesquisa. Esses programas são estruturas 

metodológicas que guiam o trabalho futuro dos cientistas. O programa de pesquisa poderá ser 

progressivo, quando produzir resultados, ou degenerativo, quando deixar de produzir. A 

ciência tem a necessidade de crescer, e deve ter a chance de alcançar seu maior desempenho, 

desde que continue a fornecer novas explicações, novas previsões, e a descoberta de 

fenômenos  novos. Do contrário, o programa deve ser trocado por outro mais progressista. 

(    )  T.A             (   ) C             (   ) I          (   )D            (     ) D.T 

 

D. SOBRE A CIÊNCIA BIOLOGIA 

Responda as indagações a seguir, tomando como referência sua trajetória como estudante, 

como professor e seu conhecimento. 

A) Em sua compreensão, o que é Biologia? E como o conhecimento da Biologia é 

produzido? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

B) Na elaboração de um plano de ensino para o curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, em sua opinião, quais seriam os conteúdos da Biologia que não poderiam 

faltar? Por quê? 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Qual é, em sua opinião,o papel do ensino de Biologia na formação de um cidadão? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

C) Descreva como seria uma boa aula de Biologia? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Muito obrigada pela sua colaboração! 
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APÊNDICE – B TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA  

MESTRADO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa 

intitulada “AS IDEIAS DE CIÊNCIA DE PROFESSORES FORMADORES E SUAS  

TRAJETÓRIAS FORMATIVAS: UMA ANÁLISE A PARTIR DOS ESTATUTOS 

ESTRUTURANTES DA BIOLOGIA”. Meu nome é Monike Hyasmin Gomes Miranda, 

sou o(a) pesquisador(a) responsável e minha área de atuação é Educação e Ensino de 

Ciências. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer 

parte do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que 

uma delas é sua e a outra pertence ao(à) pesquisador(a) responsável. Esclareço que em caso 

de recusa na participação você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas se aceitar 

participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelo(s) pesquisador(es) 

responsável(is), via e-mail (biomonike@gmail.com) e, inclusive, sob forma de ligação a 

cobrar, através do(s) seguinte(s) contato(s) telefônico(s): (62)8278-5608/(62)3287-0444.Ao 

persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você também 

poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, 

no telefone (62)3521-1215. 

 

 

 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

1.1 A pesquisa “As ideias de Ciência de Professores Formadores e suas Trajetórias Formativas: uma 

análise a partir dos Estatutos Estruturantes da Biologia”, surgiu da eminente necessidade de 

investigar e discutir a formação de professores de ciências frente ás concepções de biologia e 
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ciência que vigoram na sociedade, portanto pretende investigar quais são as concepções de ciência 

e de Biologia dos professores formadores do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da 

Universidade Federal de Goiás, buscando relacionar com a formação de professores e a Educação 

Básica.  

1.2 O procedimento utilizado da pesquisa serão questionários com perguntas de múltipla escolha e 

dissertativas relacionadas à trajetória formativa e concepções de ciência e biologia. 

1.3 A pesquisa não oferece riscos; 

1.4 O (a) Sr (a) não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração; 

1.5 Sua identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo. 

1.6 Se depois de consentir em sua participação o Sr (a) desistir de continuar participando, tem 

o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja 

antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua 

pessoa. 

1.7 O Sr(a) tem o direito de se recusar a responder questões que lhe causem constrangimento em 

entrevistas e questionários; 

1.8 O Sr (a) tem direito de pleitear indenização (reparação a danos imediatos ou futuros), garantida em 

lei, decorrentes da participação na pesquisa. 

 

 

 

1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa: 

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o 

RG/ CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo intitulado “...............................................................................................”. Informo ter 

mais de 18 anos de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter 

voluntário. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador(a) responsável 

Monike Hyasmin Gomes Miranda sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no 

estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que 

isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no 

projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 
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___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 
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ANEXOS 

ANEXO1 – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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