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O estudo focaliza a história da disciplina acadêmica Ensino de Ciências/Biologia (EC/B) nos
currículos do curso de Pedagogia - formação de professoras e professores -, da UFSC no
período entre as décadas de 1960 e 1990. O período está assim delimitado porque esta
instituição foi implantada, juntamente com os cursos de formação de professor@s, em
especial Pedagogia, no início de 1960. Em meados da década de 1990 houve uma reforma
curricular no curso marcando a retirada da Biologia Educacional e a inclusão da disciplina
Fundamentos e Metodologia do Ensino de Ciências (FMEC); simultaneamente no período em
foco ocorreram vários movimentos como da educação inovadora e da tecnicista, e do
avanço das ciências no Brasil, os quais influenciaram o contexto educacional e a disciplina
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escolar EC/B. O objetivo é refletir sobre o processo de constituição da disciplina acadêmica
EC/B e o imbricamento entre as finalidades do curso Pedagogia e as finalidades da área de
conhecimento - Ciências Biológicas - diante das demandas/ interesses do contexto educativo
e da sociedade ao longo das últimas quatro décadas do século XX. A inter-relação entre os
campos de estudo e a pesquisa demarcaram as referências teóricas que caracterizam esta
pesquisa de cunho historiográfico, e o percurso teórico-metodológico, sob a perspectiva da
História das Disciplinas referenciada por uma rede conceitual tecida pelos campos do
Currículo, Ciência, EC/B e a História das Disciplinas Escolares. Foram selecionadas fontes
documentais que favoreceram análises dos contextos e do currículo escrito, e fontes orais
derivadas dos depoimentos de professores e professoras envolvidos com a trajetória do
curso e/ou inserção vinculada à história da disciplina EC/B. A articulação dos dados
recolhidos situa a Biologia na constituição do campo educacional brasileiro como uma das
ciências que embasaram a educação e o pensamento pedagógico e os pontos de intersecção
mais marcantes no pensamento escolanovista, sob influência dos fundamentos biológicos
nas explicações sobre desenvolvimento da espécie humana, que consequentemente
determinou as explicações para o processo educativo. São discutidas as aproximações entre
as histórias da disciplina escolar ECN nos cursos das Escolas Normais e a disciplina acadêmica
EC/B nos cursos de Ensino Superior, ou ainda seja, como tais disciplinas foram sendo
configuradas no curso de Pedagogia. A emergência desta disciplina está tramada pela
articulação entre as concepções de ciências, mais especificamente a Biologia, e a
determinação de uma concepção de educação e ensino destas áreas de conhecimento no
contexto brasileiro. Numa trama narrativa foi possível estabelecer parâmetros entre as
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marcas de um legado biológico (eugênico e higienista) e a historicização das diferentes
concepções do EC/B que permearam os princípios orientadores do campo educacional
brasileiro, em especial os currículos do curso de Pedagogia. Esse estudo explicitou a
provisoriedade dos conhecimentos produzidos e legitimados nestas disciplinas como
espaços de disputas e conflitos de interesses, os quais perpassam os critérios para a seleção
de conhecimentos que deságuam em importantes e decisivas concepções, e derivadas
destas operações sólidas de um anúncio da seletividade perversa que ocorreria na escola
estatal brasileira. Assim estudar a história desta disciplina nos currículos de Pedagogia da
UFSC remete a compreensão de uma trama tecida pela área de conhecimentos: Ciências
Biológicas; a história destas ciências; e a relação destas ciências com o ensino de
determinados conhecimentos/saberes.

eBook gratuito > Leia / Baixe / Compartilhe

As discussões sobre a qualidade dos cursos de formação de professores são cada vez mais
frequentes, onde vem ganhando espaço a formação do Professor Pesquisador. Neste viés, a
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universidade se incumbe de promover a formação de licenciados que, no futuro sejam
capazes de desenvolver a prática de ensino e de pesquisa numa perspectiva transformadora
da realidade escolar e social. Pensando na responsabilidade que o professor carrega, o
Biólogo tem um relevante papel a cumprir na sociedade em geral, desde a compreensão das
origens, evolução e interações das espécies viventes no planeta terra, como também, as suas
relações com o meio ambiente. Em consonância com Campos (2018, p. 23) as Ciências
Biológicas apresentam singularidade como campo de conhecimento e características
próprias em relação às demais ciências, exibindo características específicas em termos de
objetos que estudam, metas que perseguem, métodos de pesquisa, linguagens que
empregam, entre outros . A formação de professores não é uma tarefa simples. Mas sim,
uma tarefa muito mais complexa do que imaginamos. Afinal, a profissão docente requer do
educador competências de modo integral e em múltiplas áreas de conhecimento.
Corroborando com o nosso entendimento, Severino (2018) enfatiza que a formação do
educador não se trata apenas da sua habilitação técnica, da aquisição e do domínio de um
conjunto de informações e de habilidades didáticas. Para ele, precisamos entender que
automaticamente a formação de professores impõe uma formação humana em sua
integralidade e, que os docentes não executam apenas atividades técnicas como algumas
outras profissões. Desta maneira, sabemos que a base sustentadora da profissão docente é
construída na universidade, onde o egresso de licenciatura deve carregar em seu acervo, os
mais amplos conhecimentos: teórico, técnico, prático, pedagógico, didático e científico,
sendo este último, um diferencial importantíssimo para o exercício da docência integrada à
prática de pesquisa. Ao falarmos em pesquisa no ambiente escolar logo pensamos: o
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professor além de educador, ele precisa ser um Professor Pesquisador? É óbvio que sim. Ele
deve ser um Professor Pesquisador capaz de transformar a realidade educacional e social nos
diversos contextos e espaços. A formação de professores, não pode ser realizada
desvinculadamente da formação integral da personalidade humana do educador. Daí a
maior complexidade dessa função social, já que ela implica muito mais, em termos de
condições pessoais, do que outras profissões [...] (SEVERINO, 2018, p. 12). Admito que tive
maior aproximação com o tema Professor Pesquisador somente na Pós-Graduação Stricto
Sensu, Mestrado acadêmico em Educação, principalmente no percurso das disciplinas:
Pesquisa em Educação e Epistemologia das Ciências da Educação. Fluiu inquietações sobre a
formação do Professor Pesquisador, a sua prática formadora, e a sua função social, passando
a refletir sobre a minha¹ atuação docente e o processo formativo nas Licenciaturas em
Pedagogia e Ciências Biológicas. Desde a primeira graduação trazia a ideia de que o
Professor Pesquisador seria aquele licenciado apto para elaborar projetos com uma
sequência de conteúdos a serem ministrados num curto período de tempo, e finalizando na
sua culminância. Ou seja, seguindo a metodologia de projetos. Outro pensamento
equivocado era de que a pesquisa na prática docente seria realizada por meio de leituras
criteriosas em bibliografias atualizadas, para posteriormente desenvolver o planejamento e
a execução das aulas. Diante de tais equívocos, senti a necessidade de debruçar sobre o
tema de maneira mais densa, criteriosa e sistemática, em um ambiente universitário.
Partimos de questões norteadoras como: De que forma os acadêmicos e professores
entendem a prática de pesquisa? Quais são as possibilidades que os acadêmicos têm para
desenvolver atividades de pesquisa? De qual maneira os professores possibilitam o
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envolvimento dos futuros Biólogos, em atividades de pesquisa? Na história educacional, os
estudos sobre a formação do Professor Pesquisador tiveram sua origem na Inglaterra e
Estados Unidos, tendo entre seus renomados estudiosos, Elliot (2000) na Inglaterra e
Zeichner (1998, 2005) nos EUA, que vêm realizando suas pesquisas envolvendo acadêmicos,
professores e alunos de universidades e escolas básicas. De posse dos resultados de suas
pesquisas, chegaram ao consenso de que o professor deveria exercer a sua prática educativa
numa perspectiva ética, social e política, e assim exercer o seu papel formador e de professor
Pesquisador. Em suas pesquisas, Elliot (2000) carrega entre suas maiores preocupações, a
formação de professores e os problemas práticos que enfrentam em seu trabalho, se
propondo a ajudá-los de modo a refletirem mais profundamente sobre a prática da
educação em suas escolas. Para ele, só é possível refletir sobre a prática educativa, através da
pesquisa-ação, devido ela estar relacionada aos problemas práticos diários vivenciados pelos
professores, e não com os problemas teóricos no ambiente de uma disciplina de
conhecimento. Em sua concepção, o objetivo da pesquisa-ação é possibilitar que o professor
possa aprofundar a compreensão, sobre o diagnóstico de problemas, e adotar uma posição
exploratória contra quaisquer definições iniciais de sua própria situação. Temos no Brasil,
renomados pesquisadores que há tempos desenvolvem pesquisas voltadas para a formação
do Professor Pesquisador. Entre eles: Ens, Ploharski e Salles (2001); Diniz-Pereira (2005, 2009,
2014); Franco (2009); Ghedin (2004, 2013); Gatti (2003, 2010, 2013, 2014, 2019); Lüdke (2005,
2012); Nóvoa (2016, 2017); Pesce, André, Hobold (2013); Pimenta (2005, 2009, 2011, 2013,
2014, 2019); Severino (2007, 2008, 2009, 2018). Em seus estudos, investigam de maneira
profunda as formas de resistências, os implicadores e possibilidades de os professores
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trabalharem a prática educativa nos moldes da pesquisa científica, dentro dos contextos
escolar e social vivenciado, com vistas a uma educação humanizadora e emancipatória.
Segundo Zeichner e Diniz-Pereira (2005) por mais que haja no Brasil, parcerias entre
universidades e Secretarias de Educação para o desenvolvimento de programas de formação
continuada que incluam a realização de pesquisas por parte dos professores, as condições
de trabalho da maioria dos educadores são tão precárias que às vezes pode parecer piada de
mau gosto falar em pesquisa desenvolvida por professores na escola (p. 71). Do ponto de
vista deles, os professores devem ser tratados como profissionais que pensam e que tenham
autonomia para decidir como relacionar o conhecimento atual do aluno com o novo
conhecimento, e como fazer uso deste conhecimento em classe. As discussões em relação a
formação do Professor Pesquisador, vêm se ampliando a partir da década de 1980. Neste
sentido, Zeichner e Diniz-Pereira (2005), dizem que os termos de pesquisa-ação e a prática
profissional reflexiva, tornaram-se uma ênfase para reformas educacionais ao redor do
mundo. Apontam que por um lado, o movimento de pesquisa-ação significou um
reconhecimento de que os profissionais produzem teorias que os ajudam a tomar decisões
no contexto prático. Por outro lado, esse movimento também pode ser entendido como uma
reação contra a visão dos profissionais como meros técnicos que apenas fazem o que
outros, fora da esfera da prática, desejam que eles façam e como uma rejeição às reformas
de cima para baixo que concebem os profissionais apenas como participantes
passivos (ZEICHNER; DINIZ-PEREIRA, 2005, p. 66). O tema Professor Pesquisador será
desvelado ao longo deste trabalho. Este livro está organizado em três capítulos, incluídas as
seções de introdução e considerações finais. A introdução aborda o tema em estudo, de
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maneira suscinta, apontando a as inquietações que provocaram o desenvolvimento desta
pesquisa. No capítulo 1 apresentamos a fundamentação teórica deste trabalho, onde
iniciamos pela trajetória educacional brasileira e a formação de professores partindo da
década de 1930. Posteriormente, contextualizamos o Professor Pesquisador abrangendo a
sua formação, a importância do Estágio Supervisionado e programas de incentivo à
docência. Em conseguinte, fazemos um esboço sobre a produção do conhecimento e a
pesquisa científica, no contexto de formação do Professor Pesquisador. Em continuidade,
debruçamos sobre a trajetória do Curso de Ciências Biológicas no Brasil e as suas políticas
educacionais. Na sequência, apresentamos o Curso de Ciências Biológicas da UERR,
abarcando seu histórico, concepções e princípios orientadores, competências, habilidades e
objetivos do curso. No capítulo 2, temos o desvelamento do percurso metodológico da
presente pesquisa, contemplando: o desenho geral da pesquisa; o tipo de pesquisa; o
histórico do local da pesquisa; os sujeitos participantes da pesquisa; os instrumentos da
coleta de dados; o método filosófico; a vertente das análises e discussão. Logo no capítulo 3,
apresentamos o detalhamento das análises e discussão dos resultados, obedecendo
fielmente aos dados coletados no âmbito da investigação. Por fim são tecidas algumas
considerações finais à guisa de conclusão.
Este livro se propôs a construir uma história dos manuais pedagógicos, o que significou
investigar a constituição de determinadas leituras para professores, desde a edição dos
títulos mais antigos dos quais se têm conhecimento, na década de 1870, até o século
seguinte, quando foi notável o uso mais recorrente de fotos, ilustrações, capas coloridas,
Page 10/12

Download File PDF Disciplina Biologia Educacional Curso
Pedagogia 2
letras maiores, enfim, um conjunto de técnicas editoriais que configuraram outras
modalidades de escritos e motivaram práticas de ler pouco frequentes até aquele momento.
Os livros que ensinam a ensinar são os manuais pedagógicos. Escritos no Brasil desde a
década de 1870 visando cursos de formação para o magistério, versam sobre questões
específicas da profissão. Podem ser chamados também de livros didáticos, pelo seu uso
escolar, ou de manuais de ensino, de manuais didáticos, de livros escolares de pedagogia.
Aqui são chamados de "manuais pedagógicos", porque esse termo ressalta seu uso escolar e
seu conteúdo específico. A autora considera aqui 44 títulos ‒ voltados às aulas de
Pedagogia, Didática, Metodologia e Prática de Ensino ‒ publicados entre 1930 e 1971.
Quando e onde foram escritos? Quem os assinou? Quem os editou? Como eles deram conta
das aulas previstas para os alunos? Quais saberes eles apresentaram? Como organizaram e
deram a ler esses conhecimentos? Enfim, o que se lia para aprender o ofício nas escolas
normais, nos institutos de educação, nas faculdades de filosofia ou quando se estudava para
concursos de ingresso na carreira? Ao responder a perguntas como essas, este trabalho
evidencia um processo dinâmico, marcado por diferentes concepções relativas à formação
docente, no qual estiveram em jogo vários elementos como a constituição de uma cultura
profissional baseada na Escola Nova, a política de racionalização das atividades escolares e o
processo conhecido como "tecnicização" do ensino. Os Livros que ensinam a ensinar são,
assim, uma história de leituras para professores.
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Que outra forma poderíamos encontrar de "produzir, em cada indivíduo singular, a
humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens" senão
fazendo-os mergulhar na própria história e, aplicando o critério do "clássico", permitir-lhes
vivenciar os momentos mais significativos dessa verdadeira aventura temporal humana?
Recuperando a história da pedagogia no Brasil e esclarecendo sua trajetória teórica, este
livro apresenta elementos significativos para superar os dilemas pedagógicos e organizar, de
forma eficaz, os cursos de formação de educadores. Por esse caminho, o autor oferece aos
pais, professores, alunos, políticos (do governo e da oposição), em suma, a todos os cidadãos
deste país, uma obra útil à compreensão do problema educativo, sem dúvida um assunto
que interessa a todos nós como seres humanos que desejamos formar da melhor forma
possível as novas gerações.
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