
RESUMO 

 
 
Neste trabalho, abordou-se as Concepções Pedagógicas que se manifestam na 
prática e no ideário pedagógico brasileiro, considerando que as mesmas estão 
baseadas em movimentos sócio-históricos, filosóficos, políticos e econômicos, e 
que expressam a temporalidade dos pensamentos no campo educacional. Para 
tanto, o estudo teve como principal objetivo, analisar o discurso e a ação de 
professores de Ciências e Biologia, temporários e efetivos da Rede Estadual, em 
Goiânia, e a relação destes com a formação inicial destes professores. A 
abordagem qualitativa se fez adequada aos objetivos e dada a especificidade da 
realidade em investigação e dos sujeitos envolvidos, a pesquisa se desenvolveu 
por meio de um estudo de caso. Os dados foram coletados junto aos professores, 
utilizando questionário, entrevista e observação, e análise documental, relativa 
aos documentos de diferentes períodos que nortearam a formação dos docentes. 
Para o tratamento dos dados, empregou-se a análise de conteúdo e a 
triangulação. O estudo aponta que os professores atuam em uma realidade 
complexa e contraditória, com pouca radicalidade e objetividade em relação às 
Concepções Pedagógicas. Por um lado, a prática pedagógica desses 
professores sofre influências das políticas educacionais vigentes, sua formação, 
por outro lado, se deu priorizando o profissional biólogo em detrimento do 
profissional professor. Desta forma, o que acontece ao longo do ano letivo, 
articula-se aos saberes construídos pelos docentes e expressa-se por uma 
Pedagogia própria, a da realidade. As raízes, compreendidas aqui como 
formação inicial, parecem frágeis no que se refere aos conceitos filosóficos, 
epistemológicos e históricos das Concepções Pedagógicas e na sua relação com 
o ensino de Ciências e de Biologia. Assim, os resultados desta investigação nos 
convidam a discutir e refletir sobre as fragilidades da formação docente, no 
aspecto didático-pedagógico bem como sobre as condições de trabalho dos 
professores. São também um convite aos cursos de licenciatura, aos professores 
formadores, aos professores da educação básica e aos licenciandos, para o 
resgate das Concepções Pedagógicas e para sua apropriação, articuladas à 
história do Ensino de Ciências e a atual realidade, como elemento de resistência 
e de melhoria para a Educação em Ciências.  
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