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UM OLHAR A PARTIR DOS PRINCÍPIOS DE EDUCAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA FORMAÇÃO DO BIÓLOGO 

BERNHARD, T.1 

RESUMO 

Pensar em formação inicial de professores para a Educação Básica pressupõe formar sujeitos 
pensantes, comprometidos com a profissão, conhecer como o professor aprende e desenvolve 
competências, habilidades e atitudes profissionais necessárias aos saberes que servem de base 
para a sua prática educativa. Neste estudo, direcionamos nosso olhar para o processo formativo 
do professor de Biologia a partir dos aspectos que envolvem a formação de um profissional 
crítico-reflexivo e comprometido com um ensino voltado a Educação para o Desenvolvimento 
Sustentável. O objeto de estudo compreende o curso de Ciências Biológicas, habilitação 
licenciatura, da Universidade de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. Implicitamente, 
estão delineados como sujeitos de pesquisa dezenove acadêmicas (as) em fase de estágio 
curricular. A abordagem metodológica é definida como sendo qualitativa, de caráter exploratório, 
com orientação analítico-descritiva, mediante observação de documentos oficiais do curso em 
estudo, documentos das disciplinas de Prática de Ensino em Ciências e relatórios de estagio 
curricular. O curso de formação de professores está organizado em uma perspectiva reflexiva. 
Busca formar profissionais capazes de analisar, criticar e modificar a realidade em que atuam, 
favorece a articulação entre a formação teórica acadêmica e os conhecimentos oriundos do 
universo escolar. A inclusão dos princípios de Educação para o Desenvolvimento Sustentável 
permeia as disciplinas da matriz curricular é de relevância para a formação de professores críticos 
e reflexivos quanto aos seus compromissos educacionais.  

Palavras-chave: Formação de professores. Professor reflexivo. Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável. 
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ABSTRACT 

Think of initial teacher training for Basic Education assumes form thinking subjects committed to 
the profession, to know how the teacher learns and develops skills, professional skills and attitudes 
necessary to knowledge that underpin their educational practice. In this study, we directed our 
attention to the formative process of the biology teacher from the aspects involving the formation of 
a critical-reflective professional and committed to a teaching oriented Education for Sustainable 
Development. The object of study comprises the Biological Sciences course, habilitation degree 
from the University of Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brazil. Implicitly, are outlined as 
research subjects nineteen academic (as) being traineeship. The methodological approach is 
defined as qualitative, exploratory, descriptive-analytical oriented, by observation of official 
documents in the course study documents the disciplines of Practice Teaching of Science and 
reporting internship curriculum. The training of teachers is organized in a reflexive perspective. 
Seeks to train professionals able to analyze, criticize and change the reality in which they operate, 
promotes articulation between academic and theoretical knowledge from the school universe. The 
inclusion of the principles of Sustainable Development Education to permeates the disciplines of 
the curriculum is relevant to the formation of critical and reflective teachers about their educational 
commitments. 

Keywords: Teacher training. Reflective teacher. Education for Sustainable Development. 

1 INTRODUÇÃO 

Uma Educação de qualidade busca a aquisição de valores, o desenvolvimento do 

pensamento crítico e a capacidade de buscar soluções. É urgente assumir a necessidade 

de aprender a viver em um mundo globalizado, compreender a importância de sentir-se 

cidadão do mundo e reconhecer-se como um sujeito ativo e protagonista de mudanças 

sociais. 

O papel do professor é fundamental neste processo e a sua formação assume 

função central neste processo. Nesta perspectiva, cabe a Educação promover a formação 

integral do ser humano, de forma que o entendimento e consciência de sustentabilidade 

ultrapasse a barreira da compreensão conceitual das interações físicas, químicas e 

biológicas do meio, promovendo a articulação e transformação dos saberes construídos 

em um contexto de interligação entre aspectos sociais, econômicos, ambientais e 

culturais, compreendendo seu mundo e os processos de sustentabilidade, de modo a 

intervir positivamente na sociedade global. 

A educação superior tem um papel específico a desempenhar neste processo. 

Acredita-se que a formação de professores, quando alicerçada em uma visão holística de 

Educação ultrapassa o modelo hegemônico até então pensado e desenvolvido sob forma 

academicista e tradicional e assume uma atitude reflexiva promovendo a capacidade de 
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pensar criticamente sobre questões de cidadania e sustentabilidade, de modo a intervir 

positivamente na sociedade. 

Como consequência, ter-se-á um profissional capaz de refletir na ação e sobre a 

ação, utilizando em sua prática docente, de forma contextualizada, os conhecimentos 

teórico-práticos construídos durante o curso, de modo que denotem comprometimento 

com a melhoria da qualidade de vida e do ambiente, compromissados com a pesquisa e 

com a busca de novos conhecimentos para a solução de problemas. 

Isto, se cumprido pelo profissional, atenderá aos aspectos pertinentes à profissão, 

consciente de seu papel como agente de transformação social. Daí a premissa da 

formação do professor reflexivo cujas ações estejam direcionadas a capacidade de 

pensar criticamente sobre questões de cidadania e sustentabilidade, de modo a intervir 

positivamente na sociedade visando a melhoria da qualidade da vida e uma relação 

sustentável da sociedade com o ambiente que a integra. 

O presente artigo descreve momentos de intervenção e integração entre a 

concepção holística de Educação estabelecida pelo curso de formação de professores de 

Biologia com os princípios de Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

2 EMBASAMENTO TEÓRICO 

Mudanças socioambientais e culturais da sociedade atual, indicam a necessidade 

de formação de um profissional reflexivo para a Educação com características de 

professor (quem ensina e aprende), de educador (com uma práxis efetiva entre a teoria e 

a prática) e de pesquisador (autônomo, produtor de conhecimentos, crítico e reflexivo). 

Necessita-se ensinar a aprender os conhecimentos, habilidades, perspectivas e 

valores que guiarão e motivarão indivíduos a buscar formas sustentáveis para vida, para 

participar de uma sociedade democrática e a viver de uma maneira sustentável. 

Para Perrenoud (2002) o papel do professor e as finalidades da escola dependem 

do modelo de sociedade e de ser humano que defendemos. De nada adianta um discurso 

rico se a prática pedagógica é ineficiente e fechada a mudanças. É necessário que o 

professor, através da reflexão quanto a sua prática pedagógica, redimensione as 

estratégias conforme a necessidade dos diferentes contextos escolares em que atua. 

Educar é propiciar condições de possibilidade para a construção de 

singularidades, é fazer emergir cidadãos conscientes de seu lugar no mundo. “[...] ensinar 

não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou 

a sua construção” (FREIRE, 2006). 
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Enfatizar os aspectos culturais fará sobressair a importância do reconhecimento 

da diversidade: a riqueza da experiência humana em muitos contextos físicos e 

socioculturais do mundo, o respeito e tolerância em relação às diferenças. O contato com 

os outros se torna enriquecedor, estimulante e suscita reflexão possibilitando o 

reconhecimento de valores em um debate aberto, com o compromisso de manter o 

diálogo. 

A Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, presidida por 

Jacques Delors declara, em seu relatório realizado para a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, que “à educação cabe 

fornecer, de algum modo, os mapas de um mundo complexo e constantemente agitado e, 

ao mesmo tempo, a bússola que permita navegar através dele”.  

O papel de educador é mediar um novo projeto de sociedade, no qual os 

aspectos políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais sejam criticamente 

revistos. Isso implica levar os educandos a uma compreensão de que sua realidade 

imediata sofre os reflexos da realidade social, ao mesmo tempo em que as ações 

individuais vão se somar às ações de outros homens e compor o tecido social. Essa 

relação dialética entre o individual e o coletivo vai dar movimento à realidade, 

concretizando um mundo mais justo e sustentável. 

A Educação para o Desenvolvimento Sustentável ultrapassa a barreiras do 
conhecimento, vai além de um conhecimento relacionado com o meio ambiente, a 
economia e a sociedade. Também tem que ver com a aprendizagem de 
habilidades, perspectivas e valores que direcionam e motivam o indivíduo para a 
busca, a participação e o viver em uma sociedade. [...] Implica estudar problemas 
locais e globais quando for pertinente estudá-los. Para tanto, estes cinco 
componentes (conhecimentos, habilidades, perspectivas, valores e problemas) 
devem ser incluídos em um programa acadêmico formal e que seja reorientado 
para abordar a sustentabilidade (UNESCO, 2005). 

 Em dezembro de 2002, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a 

Resolução nº 57/254 que proclama a Década da Educação das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento Sustentável (DEDS), cuja duração abrange o período de 2005 a 2014. A 

UNESCO foi escolhida para liderar a Década e elaborar um plano internacional para 

implementação e busca integrar os valores inerentes ao Desenvolvimento Sustentável em 

todos os aspectos da aprendizagem com o intuito de fomentar mudanças de 

comportamento que permitam criar uma sociedade sustentável e mais justa para todos. 

Fundamenta-se na visão de um mundo onde todos tenham a oportunidade de se 

beneficiar da Educação e de aprender os valores, comportamentos e modos de vida 
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exigidos para um futuro sustentável e para uma transformação positiva da sociedade. Isto 

é traduzido em cinco princípios: 

a) valorização do papel fundamental que a Educação e a aprendizagem 
desempenham na busca comum do Desenvolvimento Sustentável. 
b) disseminação dos contatos, com a criação de redes, o intercâmbio e a interação 
entre as partes envolvidas no programa Educação para o Desenvolvimento 
Sustentável; 
c) fornecimento do espaço e as oportunidades para aperfeiçoar e promover o 
conceito de Desenvolvimento Sustentável e a transição a ele – por meio de todas 
as formas de aprendizagem e de sensibilização dos cidadãos; 
d) fomento à melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem no âmbito da 
educação para o Desenvolvimento Sustentável; 
e) desenvolvimento de estratégias em todos os níveis, visando fortalecer 
capacidades no que se refere à EDS (UNESCO, 2005). 

Os itens acima devem atender às seguintes características (UNESCO, 2005): 

a) ser interdisciplinar e holística: ensinar Desenvolvimento Sustentável de 

forma integrada em todo o currículo, não como disciplina à parte. O programa 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável exige que se reexamine a política 

educacional, no sentido de reorientar a Educação desde o jardim de infância até a 

universidade e o aprendizado permanente na vida adulta, para que esteja 

claramente enfocado na aquisição de conhecimentos, competências, perspectivas 

e valores relacionados com a sustentabilidade.  

A Educação tem a função de prover os valores, atitudes, capacidades e 

comportamentos essenciais para confrontar esses desafios. Uma Educação “sobre” 

Desenvolvimento Sustentável busca despertar uma consciência, ou uma discussão 

teórica dos fatos socioambientais que envolvem o homem, porém torna-se necessário a 

promoção de uma Educação “para” o capaz de desenvolver habilidades e conhecimentos 

para uma aprendizagem para a vida, auxiliando o indivíduo para que encontre novas 

soluções para seus problemas ambientais, econômicos e sociais, tornando-o capaz de 

interagir local e nacionalmente, promovendo uma melhor qualidade de vida para suas 

gerações. 

O desenvolvimento deve ser a promessa otimista de uma vida melhor para todos. 
Enquanto humano deveria ter como referência outro sistema de valores que dê 
mais importância às riquezas não-materiais e à solidariedade, e também apontar 
para uma maior responsabilidade da humanidade sobre o meio ambiente. 
Finalmente, sustentável, deveria significar, sobretudo melhor, isto é, que o 
desenvolvimento deveria permitir que todos alcancem um nível de vida mais 
elevado consumindo menos. Por outras palavras, por desenvolvimento humano 
sustentável deve entender-se o progresso obtido pela melhoria da qualidade de 
toda e qualquer atividade humana (KORNHAUSER apud DELORS, 2006). 



RGSN - Revista Gestão, Sustentabilidade e Negócios 

60 

 

As políticas educacionais, ancoradas na perspectiva de Desenvolvimento 

Sustentável, se expressam no espaço da escola que, por sua vez, se expressa na 

dinâmica escolar. Esta deveria desenvolver um currículo capaz de contribuir para a 

formação do homem pleno, inteiro, que alcance níveis cada vez mais competentes, de 

integração das dimensões básicas – o eu e o mundo – a fim de que seja capaz de 

resolver-se, resolvendo os problemas globais e complexos que a vida lhe apresenta, e 

que seja capaz também de, produzindo conhecimentos, contribuir para a renovação da 

sociedade e a redução dos problemas com os diversos grupos sociais que se defrontam. 

Para tal é necessário revisar os objetivos e conteúdo dos currículos para 

desenvolver uma compreensão interdisciplinar da sustentabilidade, social, econômica, 

ambiental e cultural. Também é necessário revisar as metodologias recomendadas e 

obrigatórias em matéria de ensino, aprendizagem e avaliação, para fomentar as 

competências necessárias para aprender durante toda a vida. 

b) visar a aquisição de valores: ensinar a compartilhar valores e princípios 

fundamentados no Desenvolvimento Sustentável. Os valores fundamentais que a 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável deve promover incluem: o 

respeito pela dignidade e pelos direitos humanos de todos os povos em todo o 

mundo e compromisso com justiça social e econômica para todos. O respeito 

pelos direitos humanos das gerações futuras e o compromisso em relação à 

responsabilidade intergeracional; o respeito e cuidado pela grande comunidade 

da vida em toda a sua diversidade, que inclui proteção e restauração dos 

ecossistemas da Terra; o respeito pela diversidade cultural e o compromisso de 

criar local e globalmente uma cultura de tolerância, de não-violência e de paz. 

c) desenvolver o pensamento crítico e a capacidade de encontrar solução para 

os problemas: ensinar a ter confiança ante os dilemas e desafios em relação ao 

Desenvolvimento Sustentável; 

d) recorrer à multiplicidade de métodos: ensinar a usar a palavra, a arte, arte 

dramática, debate, experiência, as diversas pedagogias para moldar os 

processos. Para tal se faz necessário revisar as metodologias recomendadas e 

obrigatórias em matéria de ensino, aprendizagem e avaliação, para fomentar as 

competências necessárias para aprender durante toda a vida. 

e) estimular o processo participativo de tomada de decisão: fazer que os 

alunos participem das decisões sobre como irão aprender; 



RGSN - Revista Gestão, Sustentabilidade e Negócios 

61 

 

 f) ser aplicável: integrar as experiências de aprendizagem na vida pessoal e 

profissional cotidiana; 

 g) estar estreitamente relacionado com a vida local: abordar tanto os problemas 

locais quanto os globais, usando a(s) linguagem(s) mais comumente usada(s) 

pelos alunos. 

3 METODOLOGIA 

A dimensão hermenêutica é um método, uma arte e uma filosofia dos métodos 

qualitativos que tem como característica própria a interpretação e a compreensão. 

A palavra hermenêutica, nada comum à prática diária de nossa linguagem, 
designa uma ação cotidiana e frequente de nosso trato com o mundo e os outros 
homens: a interpretação.[...]não contém em si formulações gerais, não formula 
modelos; apenas reconhece e descreve o que há, recusando o ideal de absoluto 
esclarecimento. [...] caracteriza uma teoria de aplicação. Aplicar é recolher, de 
uma situação concretamente determinada, algo de geral. Aplicar é a própria fusão 
de horizontes, é levar a hermenêutica a seu ato. [...] Compreender é aplicar, pois 
que compreender é sempre referir-se à própria situação, de seu juízo pra a 
situação concreta na qual o outro deve atuar. [...] (VELOSO apud BRITO, 2002). 

Por serem organizados a partir de uma causalidade, compreendem o método 

analítico que se apoia em estudos exploratórios, descritivos, correlacionais e explicativos 

para descrever os caminhos seguidos e concretizar o objetivo da pesquisa. 

Tem-se como universo de estudo o Curso de Ciências Biológicas – Licenciatura 

da Universidade de Santa Cruz Do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. A autorização para a 

divulgação do nome da IES, foi autorizada pela coordenação do curso. 

Foram consideradas como população alvo da pesquisa as acadêmicas do curso 

em estudo, matriculadas no 5º semestre do ano de 2008, nas disciplinas de Prática de 

Ensino em Ciências I e II.  

Dezenove acadêmicas matriculadas no 6º semestre de 2008 e semestres/anos 

seguintes, 2009 e 2010 nas disciplinas de Estágio Supervisionado em Ciências I e II. Os 

sujeitos foram identificados pelo sistema alfanumérico A1, A2, [...] An, resguardando-se a 

identidade das mesmas.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Os princípios de Educação para o Desenvolvimento Sustentável estão implícitos 

nas abordagens disciplinares do curso em estudo. Os conteúdos dos núcleos básicos e 

específicos buscam a compreensão, o entendimento dos conteúdos curriculares através 
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do estabelecimento de relações e importância para a vida e destes conhecimentos com 

as modernas técnicas e aplicações da Biologia Celular, Molecular e Evolução e naquelas 

direcionadas aos aspectos relativos ao homem e ambiente e de cunho ambiental, como 

Ecologia, Botânica e Zoologia. 

 Nesse grupo de disciplinas é fortemente valorizado o trabalho em grupo e a 

sociabilidade, o desenvolvimento de habilidades de manuseio de materiais de laboratório 

e de campo. Os conhecimentos teórico-práticos são discutidos e vivenciados em sala de 

aula.  

Acrescenta-se a esta dinâmica a estratégia definidas como “saídas à campo”, que 

buscam ampliar os horizontes dos acadêmicos aproximando-os dos ecossistemas, 

principalmente locais, bem como o comprometimento com a melhoria da qualidade de 

vida e do meio ambiente, evidenciando as interações e a importância do equilíbrio da 

natureza. 

Em consequência, tem-se ações cujo enfoque da natureza, da sociedade e do 

mundo volta-se para valores de desenvolvimento integral, de cooperação e de uso 

sustentável dos recursos naturais, incentivando o apoio às práticas, contribuindo para a 

promoção da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, tais como o respeito e 

cuidado pela grande comunidade da vida em toda a sua diversidade, que inclui proteção e 

restauração dos ecossistemas da Terra, pela diversidade cultural e o compromisso de 

criar local e globalmente uma cultura de tolerância, de não-violência e de paz. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores, pelo 

Parecer nº. 009/2001 do Conselho Nacional de Educação definem a pesquisa como 

elemento essencial para a formação profissional do professor, atrelando-a a necessidade 

de busca cotidiana por parte do professor para compreender os processos de 

aprendizagem e de desenvolvimento de seus alunos e para a sua autonomia, enquanto 

professor, para interpretar a realidade e os conhecimentos que constituem seus objetos 

de ensino. 

O processo de iniciação à pesquisa como principio formativo é vivenciado desde o 

início do curso e aprofundado junto às disciplinas de cunho filosófico e social. Como 

exemplo cita-se alguns dos projetos desenvolvidos pelos(as) acadêmicos(as) das 

disciplinas de Pesquisa em Ciências Biológicas: 

“Desenvolvendo a consciência ambiental na Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Ervino Alberto Guilherme Konrad, Arroio do 
Tigre, RS, Brasil”. 
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“Mata ciliar e Educação Ambiental: uma abordagem dos aspectos de 
proteção das áreas de preservação permanente em comunidade 
escolar de passo do sobrado, RS, Brasil”. 

“Arborização e jardinagem: ações de Educação Ambiental como 
recurso de sensibilização para preservação na escola Casemiro de 
Abreu, Albardão – Rio Pardo, RS, Brasil”. 

“As plantas medicinais no relógio do corpo humano: salvem plantas 
que salvam vidas!”. 

Os conteúdos, quando ligados a questões direcionadas ao desenvolvimento 

sustentável como parte integrante do currículo e não como uma matéria separada, 

apoiados a diferentes abordagens de Educação Ambiental promovem a sensibilização e 

percepção de problemas e potencialidades ambientais.  

Os relatos a seguir descritos demonstram que atividades de Educação Ambiental, 

quando pensadas a partir dos princípios de Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável, de questões localmente relevantes, com a oferta de experiências de 

aprendizagem integradas no cotidiano tanto pessoal quanto profissional da comunidade 

envolvida. 

“[...] após a saída de campo, posso inferir que as atividades de 
projetos, com a realização de palestras, saídas de campo e 
atividades práticas são proveitosas, no sentido de atribuir ao aluno 
maiores concepções de meio ambiente e preservação do mesmo, 
dando ênfase ao processo de ensino aprendizagem em um contexto 
de grupo, de relações dinâmicas e ativas. Com isto pude trazer, com 
tais atividades, uma maior aproximação com o meio em que os 
alunos vivem, mostrando para os mesmos a importância de se 
discutir sobre temas referentes à áreas de preservação permanente, 
bem como trazer para a comunidade informações sobre os mesmos 
problemas, sempre ressaltando a importância de se discutir sobre a 
solução dos mesmos” (Depoimento da acadêmica/projeto: “Mata 
ciliar e educação ambiental, uma abordagem dos aspectos de 
proteção das áreas de preservação permanente em comunidade 
escolar de passo do sobrado, RS, Brasil”). 

A Educação para o Desenvolvimento Sustentável é um “conceito dinâmico que 

compreende uma nova visão da Educação que busca empoderar pessoas de todas as 

idades para assumir a responsabilidade de criar e desfrutar um futuro sustentável” 

(UNESCO, 2005). 

“[...] é imprescindível que, para o futuro de nossas gerações, 
comecemos a dar o primeiro passo, pequeno, porém precursor de 
muitos outros. É necessário que andemos juntos nessa jornada para 
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que possamos deixar marcas de bondade e cooperação com o meio 
ambiente” (Depoimento da acadêmica/projeto: “Mata ciliar e 
educação ambiental, uma abordagem dos aspectos de proteção das 
áreas de preservação permanente em comunidade escolar de passo 
do sobrado, RS, Brasil”). 

O Desenvolvimento Sustentável possui em sua essência uma ideia simples com 

implicações complexas, pois, após vivermos durante séculos sem nos preocupar com o 

esgotamento dos recursos naturais do planeta, temos que aprender, agora, a viver de 

forma sustentável. O grande desafio é estimular mudanças de atitude e comportamento 

nas populações, uma vez que as capacidades intelectuais, morais e culturais do homem 

nos impõem responsabilidades para com outros seres vivos e para com a natureza como 

um todo (UNESCO, 2002). 

“Sinto-me feliz com o que já consegui, sei que posso fazer muito 
mais [...] O ser humano, único ser pensante, porém com atitudes 
das quais as consequências são dramáticas, assim como “fere”, ele 
também será afetado. Um exemplo é o que está acontecendo com o 
meio ambiente. O homem não tem noção, de que destruindo o meio 
ambiente estará, também, destruindo a própria humanidade. Fala-se 
muito em preservar, mas age-se pouco. Com o intuito de que a nova 
geração seja mais consciente e que trabalhe em prol do meio 
ambiente, é que desenvolvi este projeto. Muitas foram as atividades 
realizadas: cartazes, mensagens de sensibilização, atividades de 
campo, que resultaram num bom aproveitamento da comunidade 
escolar. Sabemos que, juntos conseguiremos muito” (Depoimento da 
acadêmica/projeto: Desenvolvendo a consciência ambiental na 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Ervino Alberto Guilherme 
Konrad, Arroio do Tigre, RS, Brasil). 

Nas disciplinas especificamente pedagógicas são contemplados e discutidos os 

conteúdos para formação pedagógica, bem como uma visão geral da Educação e dos 

processos formativos dos educandos a fim de esclarecer questões pertinentes à 

Educação. 

A partir das disciplinas de Psicologia da Educação, Didática, Políticas da 

Educação Brasileira, das práticas de Educação Ambiental, de Ensino em Ciências e 

Biologia são abordadas questões relativas aos modelos epistemológicos da Educação em 

Ciência, do ensinar e do aprender.  

Visando a formação de docentes que compreendam a si mesmos e ao mundo a 

sua volta, levando-os ao questionamento do saber e da experiência, as disciplinas de 

Prática de Ensino em Ciências e Prática de Ensino em Biologia oferecem aos 

licenciandos, oportunidades para reflexão e discussão, buscando a construção de um 
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posicionamento crítico em relação às futuras atividades pedagógicas, desenvolvendo 

suas consciências de que ser professor é assumir uma postura pedagógica de 

investigação e não de mero repetidor de conhecimento. 

O depoimento a seguir demonstra que os saberes pedagógicos, relacionados aos 

saberes disciplinares vivenciados durante o curso de formação são incorporados nas falas 

dos/das acadêmicos(as), fornecendo uma estrutura ideológica, algumas formas de saber-

fazer, algumas técnicas como o estímulo à curiosidade, à oferta de atividades práticas e 

teóricas, lúdicas e saídas a campo. 

“Desenvolverei um ensino que promova o desenvolvimento de 
sentimentos, valorização de diferenças e posicionamento frente às 
novas situações, provocando discussões e posicionamentos em sala 
de aula, valorizando a parte cultural e artística do individuo e da 
comunidade. Professor relacional, preocupado com o problematizar, 
com o fazer pensar, raciocinar e também aprender com os alunos” 
(A3). 

As decisões tomadas pelos(as) acadêmicos(as) envolvem um modelo que 

padroniza o ensino como um processo de resolução de problemas que consistem em um 

conjunto de relações entre um contexto, um problema e uma solução. Estes asseguram 

certa estabilidade de compreensão e consequente ação, aqui entendidas como rotinas de 

ação. 

Percebe-se, a partir do depoimento a seguir descrito, que ocorre a percepção 

sobre como ensinar de forma contextualizada, cuja ação pedagógica demonstre a 

capacidade de projetar ações, de pensar propostas de intervenções apoiadas na 

realidade discente. 

“Abordar os conteúdos de forma significativa, incentivando-os a 
refletir sobre a situação problema, o que envolve a discussão crítica 
do tema, despertando nos estudantes o interesse e a vontade para 
aprofundar as pesquisas e buscar alternativas para a questão em 
pauta. [...] Assim, através da minha prática docente, devo 
proporcionar oportunidades de desenvolver diferentes capacidades 
através da interdisciplinaridade, despertando nos estudantes atitude 
pesquisadora, questionadora e motivadora, tornado as aulas 
atrativas e envolventes” (A12) 

Os saberes são mobilizados na prática, ou seja, os saberes da experiência são 

transformados e passam a integrar a identidade do professor, constituindo-se em 

elemento fundamental nas práticas e decisões pedagógicas, sendo, assim, caracterizados 

como um saber original.  
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Para Pimenta e Ghedin (2008), no momento em que “frente a situações novas 

que extrapolam a rotina, os profissionais criam, constroem novas soluções, novos 

caminhos constrói-se um repertório de experiências que são mobilizadas em situações 

similares (repetição), configurando um conhecimento prático. Ocorre então o processo de 

reflexão na ação”.  

5 CONCLUSÃO 

A inclusão dos princípios de Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

permeia as disciplinas da matriz curricular do curso em análise e apresenta um processo 

de formação de professores organizado em uma perspectiva reflexiva quanto aos seus 

compromissos educacionais. Busca formar profissionais capazes de analisar, criticar, e 

modificar a realidade em que atuam, favorecendo a articulação entre a formação teórica 

acadêmica e os conhecimentos oriundos do universo escolar com os princípios de 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável.  
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