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Espera-se que o(a) candidato(a) articule e argumente a partir de sua experiência 

formativa e prática, bem como dos referenciais teóricos, sobre as perspectivas 

relacionadas ao contexto das políticas nacionais de avaliação escolar e sua relação com 

a qualidade da educação. Dessa forma, elementos como: as diferentes compreensões 

sobre o conhecimento científico (CHALMERS, 1993); a relevância das pesquisas de 

caráter qualitativo na educação do tipo estudo de caso, análise documental,  dentre 

outros, e seus instrumentos de coleta de dados (MARLI; ANDRÉ, 1986); o entendimento 

de uma ciência emergente em contraposição às ideias positivistas (SANTOS, 2006); a 

reflexão crítica sobre a prática e a recusa ao ensino bancário, tendo como horizonte 

formativo a emancipação dos sujeitos (FREIRE, 2003); a compreensão do significado da 

autonomia docente, a partir das diferentes vertentes educativas e a explicitação do 

papel do professor e a sua relação com a sociedade (CONTRERAS, 2002); a compreensão 

de que o ato de ensinar ciências deve ter como objetivo, a formação de indivíduos que 

compreendam o mundo exterior e seus desdobramentos, superando um modelo 

ultrapassado de ensino centrado na transmissão mecânica e repetitiva dos 

conhecimentos científicos (POZO; CRESPO, 2009) e o reconhecimento da identidade 

cultural e da historicidade dos estudantes, na busca pela formação integral dos 

indivíduos, o exercício da cidadania e o estímulo ao desenvolvimento da criatividade 

(D´AMROSIO, 1996) sinalizam possibilidades de leitura e aprofundamento sobre a 

temática posta. Nesse sentido, a banca explicita que é importante constar na resposta a 

relação com as leituras sugeridas no edital, contudo, outros referenciais poderão ser 

considerados no processo reflexivo, desde que coerentes com as perspectivas 

apresentadas.  

      Goiânia, 16 de fevereiro de 2023 

Prof. Dr. José Rildo de Oliveira Queiroz 
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