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RESUMO
A pesquisa buscou identificar e compreender as performances de um elemento curricular
denominado Prática como Componente Curricular (PCC) em uma disciplina de Prática de Ensino
de Ciências em um curso de Licenciatura em Ciências Biológicas de uma Universidade do
Sudeste de Minas Gerais. Com referências nos estudos de Sørensen (2009) e Latour (2001),
entendemos como “performance” o processo, os movimentos, os agenciamentos que configuram
o rearranjamento decorrente das ações e associações estabelecidas entre atores humanos e não
humanos na disciplina investigada. Adotamos como principal referencial teórico-metodológico a
Teoria Ator-Rede, criada por Bruno Latour e colaboradores, que consiste em propor uma
investigação em ciência e tecnologia, considerando tanto os humanos quanto os não humanos,
por meio do que é chamado de sociologia das associações. Os dados desta pesquisa foram
originados de observação-participante em um total de nove aulas, compreendendo o período de
agosto a outubro de 2017. Nesse tempo, foram feitos registros em áudio, vídeo e caderno de
campo. Em nossas análises identificamos que no contexto analisado emergiram diferentes
performances da prática, a saber: (I) A PCC enquanto uma Performance da Proposta de Ensino,
que está relacionada com a exposição de propostas de ensino pelos licenciandos. Dentro dessa
performance, há quatro desdobramentos mais específicos, (I.i) quando o foco é nos objetivos de
ensino, no qual os licenciandos apresentam um formato de aula. O segundo é quando o (I.ii) foco
é na explicação de conceitos, dessa forma, há uma forte exposição de conceituações de termos
relacionados ao tema da aula. Há uma proposta relacionada aos (I.iii) conhecimentos
pedagógicos, que é caracterizada por indicar elementos do currículo e da própria formação
profissional. Por fim, identificamos também uma performance (I.iv) quando o foco é na aula
prática, que se traduz nos momentos em que os licenciandos especificaram aula prática em seus
planejamentos. Analisamos também as intervenções da professora-formadora e percebemos que
emergiu uma proposta própria (II), denominada de performance da professora-formadora. Nesse
momento, a docente faz reflexões e críticas sobre as apresentações dos licenciandos no que
concerne as propostas de ensino, aos formatos de aula e à própria atividade profissional. Portanto,
as performances que emergiram não foram caracterizadas como isoladas ou purificadas entre si,
mas sim, enquanto um conjunto de ações e movimentos que percorreu em todas as aulas, se
diferenciando pelo foco, havendo sobreposições entre elas. Ao mesmo tempo, é importante
destacar que nossas análises evidenciaram que diferentes performances indicaram não haver uma
forma dominante de se pensar a escola, os alunos e a docência no contexto investigado. Nessa
direção, a ação da professora-formada foi crucial nos balizamentos dessas concepções,
percebemos, com isso, que o processo de ensino-aprendizagem no ensino superior pode também
se configurar enquanto processos de construções de redes e desvios.

Palavras-chave: Formação de professores de Ciências e Biologia. Prática como Componente
Curricular. Performance. Teoria Ator-Rede.

ABSTRACT
This research aimed to understand the Performances of the curricular element called Practice as a
Curriculum Component (PCC) in the discipline Sciences Practice Teaching, in a major course of
Biological Sciences, at a university located in Southeastern Minas Gerais. The performances
emerged from the actions and associations that were established between the participants of that
discipline. Thus, we adopted the Actor-Network Theory – originated in the 1980’s - as a
theoretical and methodological reference, whose main proponant is the philosopher and
anthropologist Bruno Latour, who dedicated himself to the studies of Sociology of Science and
Technology. We observed nine classes from August to October and collected their data from
recorded audio and videos, besides notes taken in a field journal. We based our analysis on
classes observation and, then, their performances emerged after the actions of the socio-material
assemblies. In other words, we followed the traces of the actions and associations after the
systematic analysis from the observed episodes. Thus, different practical performances emerged
and one of them can be identified as (I) The PCC as a Performance of Teaching Proposal, which
is related to the exposure of teaching proposals by the undergraduate students. In such
performance, there are other four specific types: (I.i) when the focus is on the teaching goals - the
undergraduate students present a class structure; (I.ii) when the focus is on the explanation of
concepts - there is a strong conceptualization of the terms related to the class theme; when there
is a proposal related to the (I.iii) pedagogical knowledge – by indicating the elements of the
curriculum and the own professional qualification; and also (I.iv) when the focus is on the
practical class – specific moments for such activity. Yet, when we analyzed the interventions of
the “professor” of the discipline, we realized that a (II) professor performance emerged. At that
moment, the professor made reflections and critiques on their students’ presentations, mainly on
their teaching proposals, class structures and own professional performances. The outlined
performances are not characterized by isolated or purified events: they are a conjunction of
actions and movements which happened throughout the classes. Therefore, we cannot state that
there was a single format of a lesson plan as well as there was not a dominant way of conceiving
what school, students or teaching are.
Keywords: Qualification of Sciences and Biology Teachers. Practice as a Curriculum
Component. Performance. Actor-Network Theory.
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APRESENTAÇÃO
Essa dissertação traz elementos que vêm me acompanhando desde a graduação, quando
meu primeiro contato com a área de Ensino de Biologia se deu pelo Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). A partir daí, tive a oportunidade de desenvolver
trabalhos em que pude participar de eventos área especifica. Tais experiências me possibilitaram
ampliar meu olhar sobre a carreira que eu gostaria de seguir dentro das Ciências Biológicas.
Dessa forma, busquei me aprofundar em pesquisas desse campo de investigação e, com isso,
pude desenvolver duas Iniciações Científicas (IC). Uma com o tema Educação e Saúde (ES), em
que analisei concepções de ES em um livro de Biologia do Ensino Médio, tendo apresentado o
resultado no Encontro Nacional de Educação em Ciências (ENPEC), no ano de 2017. A outra,
cujo objetivo era investigar, por meio dos trabalhos publicados nos anais do Encontro Nacional
de Educação em Ciências (ENPEC), de que forma a Prática como Componente Curricular (PCC)
(BRASIL, 2002a, 2002b, 2015) era entendida nas Licenciaturas em Ciências Biológicas, sendo
ela, então, precursora desta pesquisa de Mestrado.
Os resultados da pesquisa de IC realizada em 2017 foram relevantes para minha entrada
nesse campo, uma vez que as análises nos mostravam diferentes percepções quanto a PCC entre
os anos de 2003 e 2013. Dessa forma, encontramos quatro percepções gerais que dizem respeito a
uma atenção a adequação dos currículos acadêmicos das licenciaturas às normatizações, as
diversidades de interpretações para a PCC. Ademais, encontramos algumas concepções
pedagógicas percebidas em disciplinas de PCC e, por fim, percebemos o papel do professorformador para as disciplinas de PCC. Dada essa pluralidade de entendimentos sobre a PCC, e
pela indagação de como esse elemento age de fato na formação de professores de Ciências e
Biologia, iniciei a jornada de pensar essa temática para uma pesquisa na Pós-graduação.
Ao finalizar a IC, me indaguei por algumas questões que, em conjunto com a leitura de
Bruno Latour, iniciada pelo nosso Grupo de Pesquisa em Ensino e Formação de Professores de
Ciências e Biologia (GEHBIO), fomentaram meu interesse em almejar a entrada no Programa de
Pós-Graduação em Educação (PPEDU) da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ).
Inicialmente, tais questões voltavam-se para tentar compreender as concepções de PCC em uma
disciplina que contempla esse componente curricular, contudo, após uma leitura mais engajada,
percebemos que a ideia de compreender como se dá a performance da PCC se mostrava mais
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coerente com o nosso referencial, possibilitando, com isso, um outro olhar sobre a formação de
professores sob a luz da Teoria Ator-Rede.
Ao compreender melhor a ideia da Teoria Ator-Rede (ANT em inglês), percebemos que a
ideia de Performance1 nos proporciona um olhar para entender como a PCC age na formação de
professores de Ciências e Biologia. Nesse sentido, esta pesquisa de Mestrado tem o objetivo de
analisar como a PCC se performa em uma disciplina do Curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas de uma Universidade do sudeste de Minas Gerais.
Temos como proposta a investigação de como esse item curricular se performa em uma
disciplina, procurando entender quais os elementos são arregimentados quando é construída uma
relação com a atividade docente, entendendo, inclusive, como elas atuam em conjunto. Dessa
forma, procuramos compreender: qual o caminho percorrido por esse componente ao se
apresentar em uma proposta de aula? E, com base nessa performance, entender como alguns
agrupamentos são formados a partir dos conhecimentos trazidos pelos licenciandos e pela
professora da disciplina.
Dessa forma, a dissertação está dividida em quatro capítulos. O primeiro apresenta
elementos do referencial teórico utilizado, abordando os principais conceitos da Teoria AtorRede que amparam esta pesquisa. Trazemos relações da ANT com as investigações em
Educação, evidenciando possibilidades para os estudos desse campo. No segundo capítulo é
abordada uma revisão da literatura sobre a Formação de Professores, além de uma apresentação
da Prática como Componente Curricular e seus desdobramentos nas pesquisas nos últimos anos.
Seguindo, temos o capítulo de orientações metodológicas, em que são exploradas as relações da
ANT enquanto referencial metodológico para as pesquisas em Educação – fazendo, também, um
paralelo com as pesquisas de Etnografia em sala de aula – e apontando a observação participante
como ferramenta metodológica utilizada. Descrevemos o ambiente onde foi realizada a pesquisa,
a condução e a forma com que foram desenvolvidas as observações. Também apresentamos os
actantes humanos e não-humanos que emergiram durantes esses momentos e que compõe os
elementos para a análise. Por fim, o capítulo de análises, em que apresentamos as descrições dos
eventos analisados e, a partir disso, conseguimos perceber as performances que ocorreram no
decorrer de uma disciplina. Encerramos com as considerações finais, na qual exploramos as
1

Usamos performance baseados nos estudos de Sørensen (2009) em que a autora traz a ideia do que é performado
por meio de atores humanos e não-humanos (LATOUR, 2011), permitindo-nos questionar sobre o que é entendido a
partir de inter-relações entre as partes. Abordaremos, no capítulo teórico, esse termo com mais profundidade.
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possibilidades desse estudo para o campo da Formação de Professores, principalmente no que
tange os professores de Ciências e Biologia.
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CAPÍTULO 1
Neste capítulo, apresentamos os aportes teórico-conceituais que nortearam nossa pesquisa,
bem como o referencial teórico-metodológico: a Teoria Ator-Rede (ANT) de Bruno Latour (2011)
e colaboradores. Dividimos o capítulo em seis (6) seções. Na primeira, apresentamos os conceitos e
teorias que utilizaremos em nossa pesquisa, por exemplo: ator-rede, em que abordamos as ideais
gerais dessa teoria. No segundo momento trazemos a conceituação de actante e as ações, sendo um
dos conceitos chave dessa teoria. Logo em seguida, destacamos os mediadores e discorremos sobre
a translação de interesse. Após, abordamos o conceito de performance em diálogo com os autores
que fazem relações com a ANT. Por fim, trazemos considerações da Teoria Ator-Rede com
investigações em Educação, considerando os aspectos que tal teoria nos ajuda nas pesquisas nesse
campo de estudo.

1.1 Teoria Ator-Rede
Na década de 1970, Bruno Latour investigou a ciência, por meio de uma etnografia do
laboratório, analisando as práticas sociomateriais que faziam parte da rotina dos cientistas do
Instituto Salk, na Califórnia, no laboratório de neuroendocrinologia, coordenado pelo pesquisador
Roger Guillemin (LATOUR, 1997). Nesse estudo, o filósofo e antropólogo Latour introduziu o que
chamou de “antropologia das ciências”, uma vez que seus estudos apontavam para a necessidade de
se desenvolver outras análises sobre a ciência, no momento em que ela ainda estava envolvida na
construção dos fatos científicos – o que mais tarde ele denomina de “ciência em construção” ou
“ciência em ação”. Ou seja, houve uma certa mudança nos estudos sociais da ciência, em que o
foco não decaia somente sobre as descobertas dos cientistas, mas, sim, indo dos complexos
processos sociomateriais da produção da ciência (LATOUR; WOOLGAR, 1997; DELGADO,
2016).
A ANT é um quadro teórico-metodológico e de análises de dados, que teve seu início nos
estudos de Callon (1986), Latour (2011) e Law (1987) a partir de 1980, no qual, logo em seguida,
Annemarie Mol (2002) contribuiu também para sua estruturação. Tal teoria está compreendida no
que Latour denomina de sociologia das associações, pois entende-se como diferente da sociologia
do social por considerar as relações com humanos e não-humanos, que eram tidas como ocultas na
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sociologia convencional e por buscar compreender controvérsias sobre a esfera de princípios
heterogêneos que podem se associar (FREITAS, 2017; LATOUR, 2012). Demarcando essa
diferenciação, Latour (2012) faz uma análise da etimologia da palavra “social” e, nesse sentido, é
abordada a ideia das associações heterogêneas, de maneira que a sociologia não é somente a
“ciência do social” (Ibidem, p. 23), e sim, “a busca de associações”, “seguir alguém, alistar e
alistar-se a” (Ibidem, p. 23-24). O autor explica que a ANT surge pela necessidade de se ter uma
nova teoria social que alinhe com os estudos da ciência e tecnologia. Para Oliveira (2015), tal teoria
teve início no momento em que os seus propositores consideravam que o conhecimento não é
realizado por meio de um método científico privilegiado, mas como resultado da interação não
hierárquica entre humanos e objetos (OLIVEIRA; PORTO, 2016).
Latour (2012, p. 105) afirma que a ANT considera todos os atores, até mesmo aqueles que
têm sido banidos de explicações sociais, como os não-humanos, por exemplo. Tais atores compõem
uma rede a partir de seu poder de agência e de atuação coletivamente. Dessa forma, o autor
apresenta a ideia de “coletivo”, surgindo do que ele chama de Constituição Moderna (LATOUR,
1994). Seria, pois, a separação radical das dicotomias entre sujeitos e objetos, palavra e mundo,
natureza e sociedade, mente e matéria, elaboradas pelos modernos. Nesse sentido, a sociologia das
associações tenta reatar esses domínios. Afinal, para Latour (2012), o social não é estruturado
essencialmente aos seres humanos, não propõe um domínio de realidade, mas um desvio,
transformação, movimento, uma translação, fluxo de reassociações e reagregamentos entre sujeitos
e objetos que o delineiam (FREITAS, 2017).
Serrano e Argemí (2005, p. 19) mostram três princípios que a ANT toma como
fundamentais: o primeiro, rompe com a dicotomia entre micro e macro da sociologia. Para isso, é
necessário ter um novo vocábulo e desenvolver uma metodologia com uma estratégia em que a,
partir de agora, seguiremos os atores nos momentos de suas ações. O segundo vem problematizar
as dimensões sociais e cognitivas e, para tanto, é projetada uma ideia de que estamos em meio a um
enredado de relações heterogêneas. Por fim, é considerado que os elementos sociais não passam de
produtos de interações entre atores. Seguindo essa linha de raciocínio, podemos considerar os três
critérios que fundamentam a ANT propostos por Latour (2012): “os não-humanos devem ser
actantes e não somente apoios de projeções simbólicas; o social não pode ser a constante, e sim a
variável; e qualquer desconstrução deve visar uma recomposição do social” (OLIVEIRA; PORTO,
2016, p. 45).
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O conceito de “rede” é muito importante de ser discutido, uma vez que é um conceito chave
para o estudo da ANT e se refere ao fluxo de associações, ao espaço-tempo, em que são
estabelecidas as ações. A rede de actantes é sempre aberta, heterogênea, de maneira que, a
princípio, é possível estabelecer todo e qualquer tipo de conexão (LATOUR, 2012). Ademais, é
importante termos em mente que, ao abordarmos o termo “rede”, queremos dizer sobre as relações
que são estabelecidas e transformadas. O que se pretende é reunir as entidades sociotécnicas em um
conjunto de associações que pode explicar os agenciamentos que tentamos entender e, como Latour
(2012) afirma, a sociedade permanece unida por essas redes.
Latour (2000) nos propõe o conceito de Ator-Rede. Dessa forma, o hífen é utilizado de
modo a se compor uma única entidade, pois não há como existir ator sem rede. Isso posto, o ator só
o é quando adquire forma, significado e identidade na rede. Na perspectiva latouriana a
compreensão da ANT demanda quatro aspectos, as palavras: “Teoria”, “Ator”, “rede” e o “hífen”
(LATOUR, 2000). Nessa mesma linha, Holanda (2014, p. 68) explica que a rede deve ser vista
como uma rede de transformações e não como redes técnicas ou de transmissão; e que ator (com o
hífen) traz a ideia de preservar a agência humana ou que elimina toda uma estrutura poderosa (a
rede sendo entendida como sociedade). Latour é enfático ao dizer que a ANT não é uma teoria para
explicar do que é feito o social, não é propor uma teoria que queira determinar o comportamento
dos atores, mas justamente o contrário, uma tentativa de aprender com os informantes, e não
submeter seus relatos às categorias do pesquisador. Já o hífen é um memorando do debate entre
agência e estrutura na qual ele nunca entra (OLIVEIRA; PORTO, 2016).
Lemos (2013) indica que a ANT é considerada uma sociologia das associações ou “asocial”, que traz uma negação ao social com uma substância isolada. Ainda nessa linha de
pensamento, para Lemos (2013, p. 62), o que importa nessa teoria são os movimentos, o evento, e
as modificações. Nesse sentido, podemos pensar nos aspectos que concernem a pesquisa sobre
formação de professores, ao entendermos esses movimentos como as ações que ocorrem em uma
sala de aula de um curso de licenciatura. Com isso, ao estabelecermos os agenciamentos de
diferentes atores (humanos e não-humanos) nesses espaços, e a partir dessas associações, é possível
seguir os rastros que deles emergem as redes. Dessa forma, podemos pensar a formação de
professores nesse enredado de relações, em que a ANT nos proporciona um olhar mais amplo e
sem categorizações pré-estabelecidas. Nas próximas seções traremos de outros aspectos que nos
permitem uma melhor compreensão dessas relações.
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1.2 Ações e Actantes
Para Latour (2011), a ação está relacionada a uma questão que não envolve somente
humanos, mas de associações de actantes. Para esse autor, quando aceitamos a incerteza da ação, ou
seja, quando seguimos os rastros, observamos o que acontece. Dessa forma, não tomamos como
princípio as ideias pré-concebidas e essencialistas (ALLAIN, 2015), uma vez que, estamos
deixando de lado a ideia de “causa e efeito”. Assim sendo, esses elementos se tornam mediadores,
uma vez que o ponto central não é mais dizer “quem atua” e “como”, mas para a incerteza da ação
ao dizer “o que atua e como” (LATOUR, 2008). Entendemos, assim, que a ação não tem lugar
específico, ela é “deslocalizada”, com uma distribuição ampla e diversa. Por isso, para que seja
possível rastreá-la, é necessário seguir os atores, não tendo em vista a escolha de um lugar
privilegiado, de onde é dito que a ação é abundante (LATOUR, 2008).
Greimas e Courtés (1979) apontam que o termo actante originou-se de uma perspectiva da
semiótica e na teoria da narrativa, em que se relacionava com os seres ou coisas que executam ou
são alvos da ação, podendo ser representado por pessoas, objetos, máquinas, ideias, etc. Assim,
Latour (2012) entende que tais actantes se articulam em redes de vínculos, de relações, podendo
estar em associação entre os actantes no interior da rede ou até mesmo fora dela. Sua constituição
se dá por relações entre as entidades, ou seja, sua ação é o que define seus efeitos, podendo ser
modificado por ela ou a modificando. Para Lemos (2013, p. 42), o actante é tudo aquilo que
proporciona uma ação, movimento e diferença. É o ator da expressão ator-rede, em que articula e
faz conexão, monta a rede nele e fora dele, e faz associações com outros (OLIVEIRA; PORTO,
2016).
Quando consideramos que esses actantes apresentam pontos divergentes, podemos dizer
que surge uma controvérsia. Venturini (2010, p. 261) alega que as “controvérsias são situações nas
quais os atores discordam (ou melhor, concordam em suas discordâncias)”. Para Latour (2015),
esse termo está relacionado à diversas aplicações, desde pequenos desacordos até mesmo às
questões públicas que interferem na vida das pessoas. Venturini (2012) complementa que essa ideia
de “desacordo” possui um significado amplo, ou seja, as controvérsias têm início quando os
actantes compreendem que não há como ignorar um ao outro e, dessa forma, há uma tentativa de
buscar um compromisso em comum. Em nossa pesquisa, as controvérsias surgem quando os
actantes – licenciandos ou professora-formadora – contrapõe questões relacionadas as
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apresentações das propostas de aula. E, a partir dessa controvérsia instaurada, seguimos os rastros
deixados pelos actantes e buscamos observar o que emerge a partir desse movimento.
Nessa perspectiva, buscamos identificar quais são os actantes que agem em uma
determinada turma de licenciatura em Ciências Biológicas, tendo em vista a análise das ações nessa
sala de aula. Dessa forma, ao conseguirmos identificar as ações e seus actantes, procuramos seguir
os rastros deixados e as associações que são realizadas, as redes e os vínculos que são formados.
Com isso, podemos pensar que diversos actantes atuam na formação de professores: os
licenciandos, a professora formadora, a lousa, os recursos digitais, os alunos, a escola, os modelos
didáticos, os jogos, as aulas práticas, o tempo, etc. Isso posto, leva-nos a refletir sobre as redes que
são formadas nesses espaços e as possibilidades de vínculos que se tornam possíveis com os
diversos actantes que emergem nesse ambiente formativo.

1.3 Mediadores
Para a ANT, os mediadores são os actantes que são capazes de fazer alguma modificação
na informação que transportam. Essa modificação representa alguma mudança no curso da ação.
Ou seja, se uma revista de divulgação científica, por exemplo, modifica de alguma forma as
informações das pesquisas que são apresentadas por ela, podemos considerar que a revista se torna
uma mediadora, modificando as relações entre as entidades “pesquisador e leitor”. Para que seja
possível fazer uma análise do actante, é necessário que compreendamos como se dá sua ação e as
mediações, sendo tais as associações e desassociações que se articulam com outros actantes
(FREITAS, 2017).
A mediação é o que põe os actantes em articulação, sem impedimentos que os separem. Os
mediadores não transportam sem modificar e não podemos deduzir as causas dos seus efeitos. Eles
oferecem ocasiões, circunstâncias e precedentes, são actantes que, ao serem acionados como
veículos, fazem coisas que não são esperadas (BUZATO, 2006). Latour (2012) afirma que mediar
para a ANT significa modificar a produção de um efeito da rede. Os actantes “transformam,
traduzem, distorcem e modificam o significado ou os elementos que supostamente veiculam”
(Ibidem, p. 62). Quando eles têm essa função, acabam se tornando actantes e integram a rede
(OLIVEIRA; PORTO, 2016). O intermediário é o termo que complementa a ideia de actante, mas
não é o elemento principal – embora possa vir a ser. O intermediário não produz, ele simplesmente
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transporta sem qualquer modificação, ou seja, ele conduz, levando de um lugar a outro, mas sem
transformar (LEMOS, 2013, p. 46). Latour (2012, p. 65) esclarece que o intermediário é o que
transporta significado ou força sem alterá-lo. Portanto, ele participa da ação, mas, algumas vezes,
em segundo plano. Contudo, como nos lembra Latour (2012), um intermediário pode se tornar um
mediador em outra ação que componha a cena.
Desse modo, ao pensarmos os mediadores e intermediários em uma turma de licenciatura,
estamos buscando rastrear como os actantes transportam e modificam as informações ao
apresentarem uma proposta de aula para o ensino básico. Sendo assim, ao perceber esses
mediadores, procuramos entender a ação de modificação que é realizada, bem como a forma como
ocorre a interação dos actantes nessas relações. Em nossas análises, consideramos os intermediários
somente quando eles se tornaram mediadores, o que não quer dizer que, em algum momento, eles
não foram percebidos por nós.

1.4 Translação de Interesses
O conceito de translação remete a uma ideia de comunicação; contato, ou seja, como a
linguagem transforma, na visão da ANT, a ação dos actantes. Holanda (2014) compreende esse
conceito como as negociações, intrigas, cálculos, atos de convencer ao qual um ator pode ter
autoridade para falar em nome de outro ator. A translação é o deslocamento, a invenção e criação
de um novo link que não tinha anteriormente e que traz modificações nos agentes. É um processo
que relaciona, ao mesmo tempo, o desvio de uma rota em uma ação e a articulação em que os
elementos expressam interesses de outros elementos. Sendo assim, toda translação envolve
actantes e oferece possibilidades de interpretação de interesses (LATOUR, 1999).
A inscrição é uma maneira de mediação e translação em que as associações se definem
por meio de scripts (escritas em dispositivos), fazendo com que a ação venha dos hibridismos de
produção de resultados e não de descobertas de leis (LEMOS, 2013). Latour (1997) aborda o
conceito de inscrição, que tem sua origem em Derrida (1967), em que há uma relação com a
operação anterior a escrita. Ela resume “traços, tarefas, pontos, histogramas, números de registro,
espectros, gráficos, etc” (LATOUR, 1997, p. 37). Freire (2006) nos esclarece que as inscrições
são as formas de modificações que concretizam uma entidade em um signo, um arquivo, um
documento, um pedaço de papel, um traço, proporcionando translações e articulações
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concomitantemente, em que permanecem coesas algumas formas de relação (LATOUR, 2001).
No trabalho de arguição dos cientistas, as inscrições têm um papel muito importante, ampliando
tanto a mobilização, a apresentação e a fidelidade quanto o condicionamento dos aliados, de que
a presença é fundamental para persuadir (LATOUR, 1990).
Em seu livro “Ciência em ação”, Latour (2000) aponta cinco estratégias de translações de
interesses que podem ser adotadas por cientistas para arregimentar aliados na construção do fato
científico, bem como para controlar e tornar previsíveis o comportamento das pessoas alistadas.
Para Latour (2000), a ciência é feita por movimentos de cooptação/arregimento dos cientistas
com outras pessoas e objetos em busca de promover e divulgar sua ciência. Para haver esses
movimentos, ele deu o nome de translações de interesses.
A primeira translação é sobre adaptar o objeto ao cientista de tal forma que os interesses
sejam atendidos, é o que ele chama de “eu quero o que você quer” (LATOUR, 2000, p. 172), ou
seja, há o favorecimento para as duas partes. Mas o risco que se corre é de controlar o destino que
será dado ao fato que desejam construir. A segunda demonstra um deslocamento de interesse
explícito das pessoas que não tem condições de alcançarem seus próprios objetivos, com isso,
saem do seu caminho e seguem o cientista, “eu quero, por que você não quer?” (Ibidem, p. 172).
A terceira estratégia traz uma proposta de atalho para que seja alcançado o ideal pretendido, ou
seja, é feito um desvio curto e bem sinalizado, atendendo aos próprios interesses dos cientistas. É
como se falasse “se você desviasse um pouquinho...” (Ibidem, p. 173). Entretanto, esse modo
oferece uma certa desvantagem: a incerteza do tamanho desse desvio e de quanto tempo irá durar,
podendo tornar um “descaminho” ou até mesmo um “sequestro”. Na quarta translação, o intuito é
remanejar interesses e objetivos, em que os cientistas tendem a extinguir os interesses explícitos,
para expandir a margem de negociação. A quinta e última translação propõe que o caminho
colocado pelo cientista seja indispensável, o que quer dizer fazer com que as pessoas se
interessem por uma dada argumentação, propagando no tempo e no espaço, transformando-a em
caixa-preta e dispersando amplamente (LATOUR, 2000).
A seguir, apresentamos uma figura que representa o esquema das cinco translações de
interesse:
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Figura 1 – Os cinco tipos de representação de translações de interesses (retirado de Latour (2011, p. 188)).

Portanto, a translação de interesse nos permite identificar como os actantes se associam e
desassociam, nos levando a refletir de que modo essas associações podem modificar o curso da
ação. Dessa forma, ao seguirmos os rastros deixados pelos actantes, poderemos observar como
são realizadas as negociações – que são as formas de articular interesses de diferentes actantes,
tendo um objetivo a ser alcançado. Os desvios e mediações ocorrem em consonância com as
negociações, uma vez que alguns desvios acontecem para que o interesse de dois actantes, por
exemplo, seja contemplado, o que permite algumas mediações. Isso quer dizer que, durante o
caminho, certas informações podem sofrer alguma alteração. Com base nesses conceitos, é
possível analisar com mais detalhes os percursos que são realizados por actantes em um curso de
formação docente.

1.5 Performance
Neste item, apresentamos o conceito de performance. Em nossa perspectiva, esse conceito
faz relações com os outros anteriormente mencionados, uma vez que, para Latour (2001, p. 346), a
performance é definida como “aquilo que o actante faz” e é esse um dos grandes interesses da
ANT. Com isso, o autor aponta para um rompimento da perspectiva essencialista das coisas e
define que os actantes são determinados por suas ações.
Ademais, fundamentado em Sørensen (2009), utilizamos o conceito de performance como
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um resultado de uma assembleia sociomaterial, nos permitindo questionar sobre o que pode ser
atingido por meio de uma organização de partes que se “inter-relacionam” e atuam ou participam
em determinada prática. Essa participação diz respeito ao modo com que os actantes agem. A
performance está envolvida em todo um processo e não a um simples ato. Dessa forma, a
performance descreve uma variedade de componentes (como a realidade preexistente, o texto e a
abordagem) que formam, juntos, uma assembleia sociomaterial (SØRENSEN, 2009).
A noção de performance está relacionada com a questão do “que é” e “como é performado”
(VIANA; COUTINHO, 2017). Para auxiliar nesse entendimento, Sørensen (2009) propõe que é
preciso considerar, na performance, o conceito de participação de Lave & Wenger (1991), o qual
refere-se aos participantes que estão quase sempre envolvidos na prática. Sørensen (2009) enfatiza
a particularidade e a praticidade natural do participante, apontando os aspectos parciais da prática.
Esse conceito indica que os participantes são sempre parte dessa prática, mesmo quando não a “reproduzam”, mas discordam ou a modificam.
Sørensen (2009) utiliza os termos “participante” e “participação” para designar humanos e
não-humanos, baseada no princípio da simetria a partir da ANT (LATOUR, 1999). Nesse sentido,
entendemos que a Teoria Ator-Rede (ANT) nos permite entender que as práticas de ensino são
performadas por meio das várias redes em contradições e, com isso, a educação não está centrada
em um contexto, mas atravessada por inúmeras relações, variando de acordo com a maneira como é
praticada (FREITAS, 2017; FENWICK; EDWARDS, 2010). Fenwick e Edwars (2010) pontuam
que, em uma análise Ator-Rede, muitas suposições no campo da educação tendem a mudar,
principalmente no que diz respeito ao aprendizado, conhecimento, identidade, ensino, políticas e
práticas.
Dessa forma, a ANT torna visível uma grande diversidade de coisas que estão em jogo nos
ambientes educacionais e como essas entidades se conectam, traçando não somente os efeitos das
interações com outras entidades, mas sempre agindo com outras, subjugando-as e criando novas
conexões possíveis. Ou seja, a performance nos permite visualizar algumas nuances, como
acontecimentos cotidianos, as assembleias, a forma com que os actantes se conectam, a
materialidade, a heterogeneidade e a fluidez desses movimentos e dos agenciamentos que são
realizados (HARMON, 2007; FENWICK; EDWARDS, 2010).
Algumas pesquisas que têm utilizado a ANT como fundamentação teórica adotam o
conceito de performance. Allain (2015), em sua tese de doutorado, buscou investigar as
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controvérsias envolvidas nas identidades profissionais de licenciandos em Ciências Biológicas e
seus interesses implicados nesses espaços formativos. Em seus resultados, ela propõe uma
identidade profissional docente como uma performance, uma vez que, em sua perspectiva, não há
uma identidade única e estável, mas “várias identidades” que se performam em diferentes
realidades e emergem das vivências dos docentes. A autora identificou que os estudantes que não
participaram do PIBID performam uma “identidade-instituição”, que emerge por meio do curso,
estimulando a atuarem como biólogos e professores de biologia, mas também há a performance da
“identidade-afinidade”, que emerge baseado no PIBID, em que se sentem pertencentes a um grupo
de trabalho. Nesse sentido, Allain (2015, p. 73) aponta que o esforço é o de “descrever a forma com
que essas identidades vão se construindo na ação”, ou seja, em suas performances.
Freitas (2017) investigou as redes de atores que estão envolvidas na performance de
“espaços-tempos” de formação de professores de Ciências da Vida e da Natureza na Educação do
Campo. Seus resultados apontam que as performances do “Tempo Escola” se dão por meio de
complexas redes que possibilitam a performance de espaços-tempos de “vivência-aprendizagemdocência”, de “formação crítica” e de “reflexão sobre sistemas de conhecimento”. A performance
do “Tempo Comunidade” envolve uma complexidade de redes, que estão ligadas aos problemas da
escola. Nesse sentido, a autora percebeu que essas performances de Tempo Escola e Tempo
Comunidade são híbridas, uma vez que englobam entidades políticas, pedagógicas, sociais,
ambientais, sendo possível perceber suas translações.
Viana e Coutinho (2017) analisaram a performance da PCC no currículo do Curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). As
análises foram realizadas com base em rastros deixados pelo Projeto Político Pedagógico (PPP) do
curso. Uma vez encontrada o termo “Prática como Componente Curricular” no documento, os
autores perceberam que mesmo não tendo uma definição desse item, há uma justificativa para
sustentar a mudança curricular. Nesse sentido, eles perceberam, inicialmente, a PCC agindo como
um “organizador e estruturador do currículo” (VIANA; COUTINHO, 2017, p. 250). Em seguida,
os autores nos mostram que a PCC está relacionada a um quadro de disciplinas que contemplam a
carga horária desse elemento. Dessa forma, ao analisar o ementário de cada uma das nove
disciplinas, foram elencados os verbos que indicavam os “modos como age a PCC” e “onde age”,
ou seja, de acordo com as disciplinas, a forma de ação tem características únicas e até mesmo
múltiplas. Como exemplo, citam um modo de agir que se destaca a “instrumentalização” presente
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nas disciplinas de Práticas de Ensino. Na disciplina de Psicologia da Educação, aparece de forma
mais enfática o modo de agir como “analisar”. Já na disciplina de Estrutura do Ensino no Brasil, é
recorrente o modo de ação “discutir”. A partir do exposto, os autores destacam diferentes
performances da PCC no currículo do curso em análise.
Annemarie Mol (2008), uma das proponentes da ANT, também aborda a ideia de
performance. Para ela, esse conceito nasce com uma outra maneira de enxergar as “construções
sociais” (p. 3) da sociologia tradicional, posto que não há uma “força motriz” (p. 3) estável para a
construção das coisas. O que existe são redes de híbridos e práticas sociais que, quando
performadas, emergem diversas realidades, ou formas múltiplas da realidade. Para exemplificar, a
autora conta uma história sobre a anemia, dizendo que a doença deixou de ser o centro das
controvérsias que fomentam as investigações de ponta. Contudo, ao se perguntar “o que é
anemia?”, não temos uma única resposta. O que acontece é que, na prática, a anemia pode ser
performada de diversas formas e, para isso, ela demonstra em três exemplos (MOL, 2008).
O primeiro exemplo se dá num consultório, em que o doente diz sentir tontura e muito
cansaço. O médico querendo saber mais, observa as pálpebras, analisa sua coloração e o aspecto da
pele de forma geral. As queixas do doente, as questões do médico e o que foi observado do lado de
fora do corpo está relacionado com a anemia. A anemia encena por meio de um conjunto de
sintomas visíveis e com o que o paciente se queixa. Com isso, temos a performance da “clínica” da
anemia (MOL, 2008). O segundo caso diz respeito ao que acontece nos laboratórios de análises
clínicas. Nesses lugares, a anemia representa um nível reduzido de hemoglobina no sangue de uma
pessoa. O sangue é retirado e colocado nas máquinas, que devolvem para cada amostra que é
colocada. O número gerado é comparado com um número padrão de hemoglobina encontrado no
sangue. Nesse caso temos a performance laboratorial da anemia, que pode ser chamada de
estatística, pois é utilizado um método de reunir dados relativos a partir de uma norma – chamado
de desvios padrões em relação à média da população (MOL, 2008). O terceiro e último exemplo é
sobre o método patofisiológico, que pretende descobrir o nível que estabelece a quantidade de
hemoglobina necessária para transportar oxigênio pelo corpo, e seu nível normal, do contrário, está
muito abaixo para isso ser possível. Com isso, a autora demarca pelo menos três performances da
anemia: a clínica, a estatística e a patofisiológica.
A questão colocada é, “como se relacionam?” nos manuais, em que são descritas de forma
interligada, como se fossem aspectos de um mesmo desvio. Mas, na prática, entretanto, as coisas
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tendem a não funcionar dessa forma, pois pode acontecer de a pessoa não ter pálpebras
esbranquiçadas, ou nem mesmo tonturas e, ainda assim, seus níveis de hemoglobina estarem
baixos. Portanto, na prática, essas três performances mostram formas diferentes de obter o mesmo
diagnóstico e os objetos de cada uma das técnicas não se sobrepõe entre si. A anemia assume várias
realidades, de diferentes formas, não são perspectivas de diferentes pessoas, pois essa performance
pode passar de uma pessoa para outra. Também não são construções alternativas do passado, das
quais somente uma prevaleceu, mas emergiram em momentos distintos da história, em que
nenhuma desapareceu. Nesse sentido, a Mol (2008) alega que são diferentes versões, diferentes
performances, realidades que coexistem no presente.
Nesta pesquisa de mestrado, o conceito de performance nos ajuda a investigar uma entidade
(a Prática como Componente Curricular) em uma disciplina de um curso de formação de
professores. Nossa investigação é conduzida a partir dos rastros e ações deixadas pela PCC na
disciplina, buscando construir essas redes de associações entre os actantes e entender aquilo que
emerge. Claro, já trazemos algumas ideias construídas a priori sobre o que seria a Prática como
Componente Curricular2. Tais definições foram elaboradas a partir de leituras e estudos dos
documentos oficiais e das pesquisas sobre esse elemento curricular. No entanto, esse não é um
estudo que buscou pesquisar a PCC na sala de aula e nem verificar se estava ou não de acordo com
as normativas oficiais ou àquelas propostas pela literatura.
Em outra direção, entendemos, como Viana (2014), que o conceito de PCC nos aponta
elementos para percepção de um tipo mais específico do conceito de prática numa sala de aula
universitária. Assim, ele nos apontou para alguns actantes, rastros, redes e performances. Dessa
forma, foi necessário seguir os actantes que atuaram e participaram, entendendo que as relações nos
meios educacionais podem ser atravessadas por questões mais amplas, como os espaços escolares e
não escolares, por objetos, propostas, histórias, etc.

1.6 ANT e a pesquisa em Educação
No livro “Actor–Network Theory in Education”, de Tara Fenwick e Richard Edwards
(2010), é apontado que a abordagem sociomaterial da ANT tem produzido uma visão
antirreducionista e anti-cartesiana da educação, indicando um novo jeito de entender de modo
2

Iremos discorrer mais detalhadamente sobre esse elemento no próximo capítulo.
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“radicalmente contingente” (FREITAS, 2017, p. 44). Nesse mesmo livro, os autores destacam a
importância material e sociotécnica dos objetos na constituição escolar:

Giz e livros didáticos, testes e bancos de dados, carteiras de estudante, equipamentos de
playground, mesas, boletins...: a educação poderia ser descrita como um conjunto de coisas
materiais ou artefatos que estão continuamente distribuídos, geridos e empregados. Os
centros pedagógicos são constantemente mediados por coisas materiais. Encontros
pedagógicos mudam radicalmente quando as coisas mudam, por exemplo, quando uma
apresentação é feita em PowerPoint e não por livro didático, ou em uma viagem de campo,
ou quando mesas e cadeiras são retiradas para atividades de aprendizagem para explorar a
democracia ou os relacionamentos (FENWICK; EDWARDS, 2010, p. 5).

Lemos (2014) reitera esse trecho ao questionar se a retirada de objetos, mídias e tecnologias
da escola modifica o processo de ensino-aprendizagem. Malmanm (2010) nos indica, também, a
relevância dos não-humanos em processos educativos, uma vez que não podem ser
desconsiderados, valendo para transposições didáticas, projetos, planos de ensino e de aula,
elaboração e implementação de normas curriculares (OLIVEIRA; PORTO, 2016). Desse modo,
tentamos entender “o que fazem” e não “o que são”, tanto humanos quanto não-humanos, nessa
articulação.
Se considerarmos que a educação se dá por associações híbridas, o mais sensato é rastrear
as controvérsias e seus actantes e não tentar resolvê-las. Uma vez que as associações são resultadas
do que emergiu do social, a escola e a educação não fogem desse entendimento, já que tudo é
associação (LATOUR, 2012). Nesse sentido, podemos reafirmar as relações dessas investigações
no campo da educação quando Lemos (2013) afirma que a ANT nos mostra uma nova forma de
“pensar, fazer e estudar” as associações. Dessa forma, essa teoria tenta estabelecer conexões entre
os actantes observados, em que se destacam as redes, mostrando a circulação da ação que foi
possível de ser rastreada (OLIVEIRA; PORTO, 2016).
Segundo Santos (2016), o modo com que esses autores enxergam o papel dos não-humanos
na educação tende a trazer encadeamentos importantes para essa área de pesquisa, uma vez que
permite contemplar outros elementos que modulam as interações nas práticas educacionais. Nessa
mesma linha de raciocínio, Fenwick e Edwards (2010) estabelecem que “conhecimento” e “saber”
não são tidos como universais e estabilizados, que estão relacionados unicamente à precedentes
cognitivos do indivíduo, mas, sim, por meio de saberes diversos e múltiplos e ontologias
coincidentes. Com isso, a produção do conhecimento e do saber ocorre em virtude de negociações e
performances, sendo as conexões responsáveis pela expansão e produção. Como consequência, as
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translações que acontecem nas atividades diárias, nas quais humanos e não-humanos se envolvem,
emergem outros conhecimentos e saberes (SANTOS, 2016).
A aprendizagem, para Sørensen (2009), não é algo que se transfere de um indivíduo a outro,
mas é parte de um processo que emerge no tempo e no espaço por meio de translações. Na Teoria
Ator-Rede a aprendizagem é um conjunto de conexões que os indivíduos estabelecem ao seu redor,
em meio a combinações heterogêneas entre humanos e não-humanos, por meio dos mediadores,
uma vez que esses são capazes de modificar o curso da ação e, com isso, alterar as relações que são
estabelecidas (LATOUR, 2004; FENWICK; EDWARDS, 2010).
Nesta pesquisa, o propósito da ANT é o de nos proporcionar uma lente teórico-conceitualmetodológica, possibilitando-nos ver o movimento da ação em termos de interesse daqueles
actantes envolvidos. Seguimos e mapeamos os rastros, os acontecimentos e o que emerge a partir
do que observamos, na perspectiva dos participantes, para entendermos quais as performances que
aconteceram nos eventos analisados. Portanto, a ANT nos permite ver o curso de ação que ocorre
no local de formação, nos aproxima dos sujeitos e objetos – que tem poder de agir, modificar e
estabelecer diferentes desvios e conexões. Sendo assim, é possível entender a performance como
toda essa ação, o que acontece, as relações estabelecidas e o que emerge a partir disso.
Ao pensarmos a formação de professores, esse referencial nos permite refletir sobre como
esse processo está inserido em uma rede de complexas ações, em que diferentes actantes agem de
diversas maneiras. Ao voltarmos nosso olhar para a Prática como Componente Curricular, a ANT
proporciona uma reflexão sobre as mais variadas formas com que esse elemento atua na
formação docente. Dessa forma, essa teoria nos proporciona uma ampliação do modo de analisar
esses eventos, uma vez que não chegamos com uma ideia pré-concebida, não vamos a campo
com conceitos anteriormente determinados e procuramos sua adequação.
Tal fato é reforçado por Fenwick e Edwards (2010) quando pontuam que, nos estudos
ANT, nada é dado a priori, nem mesmo os “humanos, o social, a subjetividade, a mente, o local e
as estruturas” (Ibidem, p. 8), o que comumente são termos caros para as pesquisas em educação.
Entretanto, estamos no campo seguindo os actantes de perto, rastreando suas ações e, a partir
disso, entendendo como são arregimentados esses atores. Ao fazermos essas considerações,
estamos, então, propondo uma reflexão sobre a formação de professores que não só ponderam os
sujeitos, mas incluem os não-humanos – que também tem um poder de agência nesses momentos.
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Partindo dessa ideia de seguir as ações e ver de perto o que os actantes fazem, quais suas
modificações e seus movimentos, podemos perceber, a partir da investigação, que diversas redes
são performadas nesses ambientes formativos. Portanto, nossas perguntas eram, o que emerge
quando professores em formação elaboram seus primeiros planos de aula? Quais as
consequências de associações com determinados actantes em seus planejamentos? E o que isto
nos permite entender sobre seu processo formativo acadêmico?
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO DE LITERATURA
Apresentaremos, neste capítulo, o panorama no qual a pesquisa se desenvolveu, buscando
demonstrar, em um primeiro momento, alguns aspectos do que a literatura especializada tem
destacado sobre a formação de professores de Ciências e Biologia no Brasil. Em um segundo
momento, damos ênfase ao processo de implementação da Prática como Componente Curricular
(PCC) nos currículos acadêmicos. Trazemos, assim, elementos de como os pesquisadores dessa
área têm colaborado para pensar a formação de professores a partir desse componente curricular.
Consideramos importante destacar que essa pesquisa tem como objetivo a investigação da prática
a partir do que ocorre dentro da sala de aula universitária, em um curso de formação de
professores de ciências e biologia.

2.1 Aspectos da formação de professores de Ciências e Biologia
A vasta literatura do campo da formação inicial de professores tem abordado perspectivas
diversas, desde sua estrutura, desafios, problemas, até o desenvolvimento curricular das
licenciaturas nas Instituições de Ensino Superior (GATTI; BARRETTO; ANDRÉ, 2011; DINIZPEREIRA, 2011; LIBÂNEO, 2010; GATTI et al., 2010; GATTI; BARRETTO, 2009). Dentre
esses estudos, muitos têm se debruçado sobre as investigações relacionadas aos saberes docentes,
e, nesse sentido, para uma melhor compreensão do tema, apresentamos o trabalho de Maurice
Tardif (2014). O autor enfatiza os aspectos que se mostram de grande relevância para a formação
de professores no que diz respeito a um conjunto de saberes que têm como base a “ciência e a
erudição” (Ibidem, p. 39). Para ele, esses saberes fazem parte do processo formativo dos
professores.
Além desses, o autor canadense ainda aponta saberes relacionados a questões
pedagógicas, de técnicas e métodos de ensino, ou seja, o “saber-fazer” (TARDIF, 2014), que se
propõem em conjunto com o saber científico a ser transmitido de maneira uniforme a todos os
professores em sua formação. Dentre esses, os saberes disciplinares são aqueles concebidos
dentro de uma área do conhecimento, como a linguagem, as ciências humanas, exatas e
biológicas. Nesse sentido, esses saberes são produzidos e reunidos no decorrer da história,
gerenciados pela comunidade científica e tendo seu acesso viabilizado por meio de instituições de
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ensino (TARDIF, 2014). Já os saberes curriculares, dizem respeito à forma com que as
instituições administram os conhecimentos produzidos e que devem chegar aos estudantes na
forma de saberes disciplinares. Com isso, esses saberes se concretizam na forma de objetivos,
conteúdos e métodos que os professores aprendem para que possam ser utilizados em sua
profissão. Por fim, os saberes experimentais são resultado da atuação docente, por meio de
situações que são inerentes ao ambiente escolar, a sala de aula e aos alunos (TARDIF, 2014).
Ainda nessa linha de pensamento, entendemos que a carreira docente está sustentada em
um processo contínuo de desenvolvimento, no qual se encontram fases em seu processo de
formação e apropriação de saberes docentes, que são importantes para o início da construção da
identidade do professor (GARCIA, 1999; NÓVOA, 1995). Em consonância com a ideia de uma
identidade docente, trazemos alguns aspectos do trabalho produzido pela Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em que Gatti e Barreto (2009)
salientam os desafios e os obstáculos encontrados na formação de professores no Brasil. Nesse
sentido, as autoras apontam que há certa ausência de um perfil para o professor nos cursos de
formação, e isso se dá devido ao foco que é dado nas áreas específicas em detrimento dos
conhecimentos pedagógicos. Ou seja, os currículos tendem a não ter um caminho voltado para as
questões do “campo da prática profissional”, permanecendo a priorização dos conhecimentos da
área específica (GATTI; BARRETO, 2009, p. 258).
Gatti (2010) apresenta uma crítica ao modelo de formação de professores, mesmo após a
publicação das diretrizes,

Mesmo com ajustes parciais em razão das novas diretrizes, verifica-se nas licenciaturas
dos professores especialistas a prevalência da história da ideia de oferecimento de
formação com foco na área disciplinar específica, com pequeno espaço para a formação
pedagógica. Adentramos o século XXI em uma condição de formação de professores nas
áreas disciplinares em que, mesmo com orientações mais integradoras quanto à relação
‘formação disciplinar/formação para a docência’, na prática ainda se verifica a
prevalência do modelo consagrado no início do século XX para as licenciaturas (GATTI,
2010, p. 1375).

Nesse sentido, a autora dialoga com Tardif e Lessard (2005) e atenta para as questões da
formação docente/pedagógica, apontando que tal formação não deve ser coloca em segundo
plano, ou como uma ocupação secundária e, com isso, Gatti (2013) enfatiza o papel do professor
na sociedade contemporânea, preparado para lidar com as complexidades das práticas educativas
e com uma atenção às especificidades locais, culturais e as diferentes trajetórias de vida presentes
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na escola. No entanto, para que esse movimento seja possível, é imprescindível que haja um
maior foco na “ação pedagógica em suas articulações filosóficas, históricas, sociológicas,
antropológicas e psicológicas, articulações estas que fundamentam a ação reflexiva” (GATTI,
2003, p. 55), e que estão diretamente ligadas a melhoria da qualidade da formação docente.
Em relação às produções no campo de formação de professores de Ciências e Biologia,
trazemos alguns estudos que nos proporcionam um panorama das investigações no campo.
Zambon et al. (2013) investigaram as produções nas atas do ENPECs em sessões de comunicação
oral dos anos de 2005 a 2011. Seus resultados indicam que a temática “Formação de Professores
de Ciências” apresenta em torno de 15% em relação ao total de trabalhos, havendo um aumento
na última edição do evento. Os autores perceberam que há uma variedade de eixos temáticos
relacionados a esse campo, afirmando que tal estudo se torna importante por proporcionar a
consolidação dessa linha temática, o que ajuda nos processos de políticas educacionais e de
práticas relevantes para a formação de professores. Além disso, os autores conduziram análises
da edição especial da Revista da Associação Brasileira de Ensino de Biologia (Sbenbio),
relacionada ao V Encontro Nacional de Ensino de Biologia (ENEBIO) realizado em 2014, e
identificaram 139 trabalhos com a temática de formação de professores de Ciências e Biologia,
sendo que 27 desses dizem respeito ao PIBID, no que concerne aos relatos de experiência
(ZAMBON et al., 2013; ALLAIN, 2015).
O trabalho realizado por Fabrício e Martins (2016) teve como objetivo desenvolver um
levantamento das produções de artigos científicos sobre formação de professores publicados em
periódicos da área de Ensino de Ciências no Brasil, no período de 1996 a 2016, adotando como
referência a promulgação da LDBEN n° 9.394/96. Os resultados desse estudo apontam para uma
diversidade de categorias encontradas, destacando-se a “formação inicial, formação continuada,
formação inicial e continuada, ensino de ciências, revisão de literatura, formação em serviço,
estudo comparativo e legislação” (FABRÍCIO; MARTINS, 2016, p. 5811). Desse modo, os
autores consideram que há uma certa dinâmica das pesquisas com essa temática, o que demonstra
uma constante construção e reconstrução de problemas e questões. Os autores indicam que há
sempre a busca de uma identidade docente, em que a formação docente está intrincada em um
processo amplo, sempre em busca de uma melhor qualificação da sua prática e da valorização da
carreira. Concordamos com os autores ao sinalizarem que esse trabalho tem como objetivo
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ampliar a discussão e reflexão do campo, uma vez que essa pesquisa procura também colaborar
com as investigações no que diz respeito à formação de professores de Ciências e Biologia.
Há um conjunto de estudos que se propuseram a investigar concepções/sentidos de prática
e da prática pedagógica na formação de professores. O trabalho de Fernandes, Munford e Serra
(2014), por exemplo, sinalizou diferentes sentidos de prática que se fizeram presentes ao
analisarem as publicações sobre formação inicial de professores de Ciências. As autoras,
evidenciaram uma pluralidade de sentidos, “[...] muitos dos trabalhos analisados, mais de uma
categoria de ação foi evocada como parte da prática. Essa tendência evidencia a polissemia e
heterogeneidade do termo” (Ibidem, p. 423).
Nessa mesma direção, Ferreira et al. (2003), Terreri (2008) e Terreri e Ferreira (2013)
abordaram os sentidos de prática e sua relação com os saberes articulados na ação pedagógica e
notaram que “os sentidos que a prática adquire nos cursos de licenciatura podem ser pensados na
relação que estabelecem com diferentes saberes mobilizados na ação pedagógica” (TERRERI;
FERREIRA, 2013, p. 36). Dessa forma, esses estudos nos auxiliam a compreender que a ideia de
prática possui diversos sentidos. De acordo com Terreri e Ferreira (2013, p. 1015), ainda há uma
dificuldade de se obter um sentido “puro” e, na perspectiva das autoras, pode-se dizer de sentidos
que vem sendo “hibridizado historicamente”. Com isso, compreendemos que, nessa pesquisa, a
prática pode ser entendida em um espectro muito diversificado e amplo, o que está intimamente
relacionado com nosso referencial, ao abordarmos a performance. Por isso, consideramos que
não há um sentido único, mas uma multiplicidade que se performa, o que nos leva a seguir os
rastros deixados pelas ações.
A teoria, partindo da ideia de “teoria-prática”, por sua vez, também tem sido alvo de
investigação pela literatura do campo de Formação de Professores, nos permitindo entender a
prática do mesmo modo. Em sua pesquisa sobre as relações teoria-prática em um curso de
formação de professores de Ciências e Biologia, Viana (2014) identificou uma multiplicidade de
teorias acontecendo no interior de uma sala de aula de uma disciplina acadêmica. Fundamentado
no conceito de teoria (com “t” minúsculo) de Kessels e Korthagen (1996); Korthagen e Kessels
(1999) e Korthagen (2001), Viana (2014) entende-a em cursos de formação de professores de
Ciências e Biologia para além das macro teorias, conceitos e proposições “T”eóricas no campo da
pesquisa em Educação ou do Ensino.
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Em sua perspectiva, teoria (com “t” minúsculo) pode ser entendida como princípios
pedagógicos que os licenciandos já trazem antes e durante a formação inicial, para os quais
permeiam os espaços de formação de professores e apresentam substancial potência nas
concepções de ensino e aprendizagem dos futuros professores. Desse modo, Viana (2014) aponta
para uma reflexão sobre conceitos de prática, entendendo-a enquanto momentos de planejamento,
projeções hipotéticas, rememorações de experiências e avaliações de tempos vividos (ou não) em
ambientes escolares e outros espaços não-formais de educação. Portanto, esse estudo nos auxilia
ao pensarmos nos espaços de formação – em que os licenciandos se posicionam como
professores –, uma vez que a PCC nos mostra esse lugar. Isso nos possibilita a reflexão sobre a
atuação docente e reafirma o papel do professor-formador nesse processo.
2.2 A Prática como Componente Curricular – Propostas e desdobramentos
Temos de considerar que, ao final do séc. XIX, as Escolas Normais tiveram grande
importância para a formação dos docentes das chamadas “primeiras letras”, que eram escolas de
nível secundário. Já no começo do séc. XX, é possível perceber que se inicia a formação dos
professores do “secundário”, que chamamos hoje de anos finais do ensino fundamental. Esse
aspecto é atribuído à criação de universidades, pois, até então, a carreira docente era ocupada por
profissionais liberais.
Nos anos de 1930, com um viés de industrialização, houve uma necessidade de se
aumentar o número de professores. Com isso, a partir da formação de bacharéis, é adicionado um
ano com disciplinas educacionais para ser possível a obtenção das licenciaturas, sendo essa
formação dirigida para o nível secundário. Esse tipo de processo formativo que se denominou de
modelo 3+1, o qual teve uma permanência significativa. Nele eram tidos três anos de formação
específico e, ao final, um ano com uma “complementação” de disciplinas pedagógicas para
formação docente (GATTI; BARRETO, 2009).
Não há como passar por esses aspectos sem fazer uma reflexão, pois é de extrema
importância pensarmos o modo que a formação docente era encarada; e como a profissão de
professor era entendida como uma parte anexa ao currículo dos bacharéis. Ou seja, temos aí um
estabelecimento de que ser professor era algo secundário, já que o conhecimento do conteúdo era
o cerne da formação. Dessa forma, a formação pedagógica docente (o “ser professor”) era
deixado em segundo plano.
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Traçando um breve histórico sobre os marcos legais que representam mudanças
consideráveis para a formação docente, temos a Lei nº 5.692 (BRASIL, 1971) que extinguiu as
escolas normais e implementou os Magistérios, com a justificativa de que os oito anos de ensino
básico obrigatórios não seriam suficientes para uma formação docente. Essa nova modalidade era
dedicada, prioritariamente, aos professores do segundo grau (hoje ensino médio). Sendo assim, é
necessário destacar que os docentes dos anos iniciais ficaram com sua carreira descaracterizada
(GATTI; BARRETO, 2009). Então, devemos ter em mente que, com essa separação, os
professores tendem a ser historicamente menos valorizados em suas carreiras.
Já em 1982, com a aprovação da Lei n° 7.044 (BRASIL, 1982), que ainda mantém a
Habilitação Magistério, é introduzida uma nova modalidade de formação docente: a chamada
licenciatura curta. Essa modalidade era em nível superior, mas voltava-se para o que se conhecia
por “professor integração”. Correspondiam a esse tipo os cursos de Licenciatura em Ciências
(com elementos de Biologia, Física e Química) ou em estudos Sociais (com elementos de
História, Geografia e Sociologia), por exemplo. A contraposição de diversas entidades levou o
Conselho Federal de Educação (CFE) a publicar orientações para que essas licenciaturas curtas se
tornassem progressivamente licenciaturas plenas. Entretanto, o que se percebeu, de fato, é que
essas licenciaturas só foram substituídas no final dos anos 1990, após a promulgação da LDB de
1996 (GATTI; BARRETO, 2009).
Nos anos de 1980, inicia-se internacionalmente um movimento que aborda a
profissionalização do ensino, no qual se pretende agrupar conhecimentos e saberes para os
professores (BORGES; TARDIF, 2001). Nesse movimento, tais pesquisas investigaram práticas
pedagógicas como articuladoras do saber docente e começam a dar destaque aos diferentes
elementos que constroem o conhecimento necessários para ser professor. Foram destacadas a
necessidade de relações dos saberes acadêmicos com as vivências profissionais dos professores
em formação. Ou seja, passou-se a considerar que, para ser professor, tão importante quanto os
conhecimentos acadêmicos são questões de desenvolvimento pessoal e profissional (NUNES,
2001).
Essa perspectiva de valorização dos saberes docentes e de profissionalização do ensino
tem um grande apoio com os trabalhos produzidos por Donald Schön (1995). Para esse autor, a
formação de professores deve ir além dos conhecimentos teóricos e acadêmicos, ou seja, é
necessário que o professor relacione as experiências de atuação desde o começo se sua carreira.
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Quando Schön (1995) evidencia que é importante essa reflexão entre experiência e o
conhecimento palpável dos docentes no desenvolvimento de suas práticas, ele sugere uma
formação que tenha suporte na epistemologia da prática, sendo essa o reconhecimento da atuação
profissional como um tempo de construção do conhecimento por meio da reflexão, pesquisa e
indagação dessa prática (PIMENTA; LIMA; GHEDIN, 2012). Ademais, essa epistemologia da
prática tem como foco desvendar os saberes, compreendendo como se dá o percurso da prática no
dia a dia do professor e como são obtidos, organizados, manejados, utilizados, modificados por
meio das atividades docentes (TARDIF, 2000).
A partir desse momento, começaram a surgir pesquisas que se contrapunham ao modelo
tecnicista de formação, considerando a necessidade de aplicar conhecimentos, teorias e métodos
(DINIZ-PEREIRA, 2007). Todo esse processo de orientação profissional do professor, que se
iniciou com a ideia de epistemologia da prática e dos saberes docentes, teve influências na
consolidação da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN) e o estabelecimento de legislação para a formação inicial de professores
(BORGES; TARDIF, 2001). Afinal, ali se entendia que a escola e a prática do professor são
locais de produção de conhecimento, em que o professor deve agir como um agente reflexivo
sobre sua prática.
Tal legislação dá início a processos de entendimento sobre a formação de professores
numa outra perspectiva (ANDRADE et al., 2004). Uma mudança na formação inicial de
professores se mostrava urgente até que, a partir dos anos 2000, com a publicação das Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCNs) para Formação de Professores (BRASIL, 2002), teve início um
processo de implementação de novos formatos de licenciaturas em nosso país, incluindo alteração
na carga horária e na ideia de valores pedagógicos nessa formação. Além disso, a legislação deu
aos cursos de licenciatura uma maior autonomia, uma vez que eram considerados uma
complementação aos cursos de bacharelado (MOHR; CASSIANI, 2017).
Em análises dos pareceres das DCNs dos anos 2001 e 2002, Andrade et al. (2004)
perceberam que haviam nesses documentos uma abordagem da epistemologia da prática,
dialogando com o abordado por Terreri (2008, p. 68) relativo ao “espaço-tempo” – que é próprio
do contexto onde se dá a “construção de saberes” da atividade docente. A prática do professor,
então, deve estar presente durante toda a formação, não ficando restrita somente ao período de
estágio. Por isso, deve ser elaborada em momentos de observação e reflexão (BRASIL, 2002a).
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Andrade et al. (2004) consideram, também, que o professor é um pesquisador que
estabelece reflexão sobre sua prática. Todavia, ainda há uma ressalva levantada por esses autores
sobre as DCNs manterem um aspecto da racionalidade técnica. Eles indicam que há um aumento
de carga-horária prática, tendo como foco a prática docente. Para deixar isso mais evidente, eles
trazem uma citação da Resolução CNE/CP 23 nº 2, de 19 de fevereiro de 2002;

A carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação Básica, em nível
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, será efetivada mediante a
integralização de, no mínimo, 2800 (duas mil e oitocentas) horas, nas quais a articulação
teoria-prática garante, nos termos dos seus projetos pedagógicos, as seguintes dimensões
dos componentes comuns:
I – 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, vivenciadas ao
longo do curso;
II – 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir do início da
segunda metade do curso;
III – 1800 (mil e oitocentas horas) para os conteúdos curriculares de natureza científicocultural;
IV – 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico científicoculturais (BRASIL, 2002a, p. 1, grifo nosso).

Desse modo, Andrade et al. (2004) afirmam que, de forma geral, a prática tem um lugar
considerável, ocupando mais de um terço do mínimo de 2800 horas que são próprias para a
formação de professores, o que acaba reduzindo as disciplinas de natureza científico-cultural (que
era a base do modelo 3+1). Ou seja, há uma reformulação nessa visão da formação docente como
um anexo do bacharel.
Essa “nova” ideia de prática aparece no Parecer CNE/CP nº 9, de 8 de maio de 2001, e
visava superar organizações curriculares de cursos de licenciatura organizados de um modo que
criava dois polos distintos. Um sendo formado por disciplinas específicas do curso e o outro com
o estágio supervisionado. Com isso, esse documento nos esclarece sobre a forma aplicacionista
em que as licenciaturas eram organizadas, na qual o estágio se destinava ao momento de “pôr os
conhecimentos teóricos em prática” (PEREIRA; MOHR, 2017).
O Parecer de 2001 propõe uma nova concepção de prática, de forma mais ampla, que a
considera como um componente do currículo:

Uma concepção de prática mais como um componente curricular implica em vê-la
como uma dimensão do conhecimento que tanto está presente nos cursos de formação,
nos momentos em que se trabalha na reflexão sobre a atividade profissional, como
durante o estágio, nos momentos em que se exercita a atividade profissional (BRASIL,
2001a, p. 23, grifo nosso).
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Com essa ideia de prática, entendemos que a formação do professor deve se dar ao longo
de todo o curso, de forma a possibilitar uma reflexão sobre a atividade docente dos licenciandos e
não somente ao final de sua formação com os estágios – como o momento para aplicar o que foi
estudado teoricamente nas aulas. Nesse sentido, o documento afirma que a prática não deve estar
desarticulada do professor formativo, mas deve abrir-se enquanto possibilidade de momentos de
reflexão no processo de formação como professor (BRASIL, 2001a).
O Parecer CNE/CP 9/2001 traz uma proposta de planejamento para as licenciaturas, de
modo tal que os momentos ou “situações didáticas” proporcionem diferentes oportunidades para
que os futuros docentes tenham base teórica, possam estimular outros conhecimentos e trazer
uma reflexão sobre a prática. Esses momentos didáticos, como são chamados, devem estar
presentes em três situações: no interior das disciplinas, em espaço e tempo específico do currículo
e no estágio supervisionado (PEREIRA; MOHR, 2017).
O documento coloca que esses momentos em que há “mobilização de conhecimentos e
reflexão sobre a prática” (PEREIRA; MOHR, 2017, p. 28) devam estar presentes em todas as
disciplinas de cunho específico, ou seja, a dimensão prática não fica restrita somente às
disciplinas que contemplem os conteúdos pedagógicos. Já naqueles momentos de tempo e espaço
específico no currículo, o documento propõe que haja uma articulação entre diferentes práticas,
focando uma dimensão reflexiva de situações-problemas que são inerentes ao cotidiano do
professor. Os modos que essas situações podem ser levadas para as aulas são variados, podendo
ser através de vídeos, relatos de professores, situações simuladas, estudo de caso; não havendo
necessidade de se tratarem de tempos, exclusivamente, na escola. Já o estágio curricular
supervisionado, por sua vez, deve acontecer no espaço escolar da educação básica (BRASIL,
2001a).
O termo “Prática como Componente Curricular” surge no Parecer CNE/CP 21/2001,
como pode ser observado no trecho do documento:

[...] não é uma cópia da teoria e nem esta é um reflexo daquela. A prática é o próprio
modo como as coisas vão sendo feitas cujo conteúdo é atravessado por uma teoria.
Assim a realidade é um movimento constituído pela prática e pela teoria como
momentos de um dever mais amplo, consistindo a prática no momento pelo qual se
busca fazer algo, produzir alguma coisa e que a teoria procura conceituar, significar e
com isto administrar o campo e o sentido desta atuação (BRASIL, 2001b, p. 9).

42
Após os pareceres do ano de 2001, instituíram-se as Resoluções que estabeleceram as
concepções propostas pelos documentos do ano anterior. A Resolução CNE/CP 1/2002 instituiu
que a prática, no currículo, não poderia ficar restrita ao tempo de estágio, mas que deveria ter
uma ampla articulação ao longo de todo o curso, perpassando até mesmo às disciplinas de
carácter específico. Portanto, elas também contemplam uma dimensão prática, tendendo a uma
formação com um viés mais interdisciplinar (BRASIL, 2002b).
Com sua aprovação no dia 18 de fevereiro de 2002, a Resolução CNE/CP 01/2002
estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação
Básica. No que concerne o lugar que a prática ocupa nos currículos, a Resolução traz o exposto a
seguir:

Art. 12. Os cursos de formação de professores em nível superior terão a sua duração
definida pelo Conselho Pleno, em parecer e resolução específica sobre sua carga
horária.
§ 1º A prática, na matriz curricular, não poderá ficar reduzida a um espaço isolado, que
a restrinja ao estágio, desarticulado do restante do curso.
§ 2º A prática deverá estar presente desde o início do curso e permear toda formação do
professor.
§ 3º No interior das áreas ou das disciplinas que constituírem os componentes
curriculares de formação, e não apenas nas disciplinas pedagógicas, todas terão a sua
dimensão prática.
Art. 13. Em tempo e espaço curricular específico, a coordenação da dimensão prática
transcenderá o estágio e terá como finalidade promover a articulação das diferentes
práticas, numa perspectiva interdisciplinar.
§ 1º A prática será desenvolvida com ênfase nos procedimentos de observação e
reflexão, visando à atuação em situações contextualizadas, com o registro dessas
observações realizadas e a resolução de situações-problema.
§ 2º A presença da prática profissional na formação do professor, que não prescinde da
observação e ação direta, poderá ser enriquecida com tecnologias da informação,
incluídos o computador e o vídeo, narrativas orais e escritas de professores, produções
de alunos, situações simuladoras e estudo de casos.
§ 3º O estágio curricular supervisionado, definido por lei, a ser realizado em escola de
educação básica, e respeitado o regime de colaboração entre os sistemas de ensino, deve
ser desenvolvido a partir do início da segunda metade do curso e ser avaliado
conjuntamente pela escola formadora e pela escola campo de estágio (BRASIL, 2002a,
p. 6-7).

Tal Resolução partiu de princípios propostos anteriormente nos Pareceres que traziam
detalhes sobre a PCC, como podemos observar no Parecer CNE/CP 28/2001 de 2 de outubro de
2001:

A prática como componente curricular é, pois, uma prática que produz algo no âmbito
do ensino. [...]. Assim, ela deve ser planejada quando da elaboração do projeto
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pedagógico e seu acontecer deve se dar desde o início da duração do processo formativo
e se estender ao longo de todo o seu processo. Em articulação intrínseca com o estágio
supervisionado e com as atividades de trabalho acadêmico, ela concorre conjuntamente
para a formação da identidade do professor como educador (BRASIL, 2001, p. 9).

Dentre uma das preocupações em relação à nova legislação, a distinção da Prática Como
Componente Curricular e Estágio Curricular Supervisionado é um ponto que é demarcado de
maneira bem categórica. Assim sendo, o estágio supervisionado é colocado da seguinte forma:

[...] estágio curricular supervisionado de ensino entendido como o tempo de
aprendizagem que, através de um período de permanência, alguém se demora em algum
lugar ou ofício para aprender a prática do mesmo e depois poder exercer uma profissão
ou ofício. Assim, o estágio curricular supervisionado supõe uma relação pedagógica
entre alguém que já é um profissional reconhecido em um ambiente institucional de
trabalho e um aluno estagiário. Por isso é que este momento se chama estágio curricular
supervisionado (BRASIL, 2001, p. 9, grifo nosso).

Portanto, se faz necessário termos de forma bem esclarecida a diferença entre esses dois
importantes elementos de formação. Diniz-Pereira (2011) aponta diferenças e semelhanças entre
esses dois componentes, sendo posto inicialmente que ambas são contempladas pela mesma
carga-horária. Apesar disso, a PCC tem sua distribuição ao longo de todo o curso e está ligada
diretamente à uma orientação da instituição formadora. Por isso, ela tem diversos espaços como
de formação, as secretarias de educação, sindicatos, espaços escolares e não-escolares. Já o
estágio, tem seu tempo concentrado em um determinado momento do curso e é focado nas salas
de aula, em que a escola tem um papel na orientação e supervisão (além da instituição
formadora). Dessa forma, Viana (2014) destaca que a prática não deve permanecer reduzida a
uma porção do curso, como nos estágios, e nem como um “espaço/tempo” para sua aplicação.
Com isso, o autor chama a atenção para que esse âmbito da prática seja realizado nos momentos
de estudos críticos da teoria, em que são estabelecidas conexões com os ambientes educacionais.
Quando os pareceres foram divulgados, as universidades começaram a se organizar de
forma a repensar os cursos de formação de professores, adequando-se às novas normatizações.
Nesse momento, várias dúvidas, confusões e necessidades de maiores esclarecimentos foram
postas pela comunidade científica que lidavam com cursos de licenciatura. Em resposta a
algumas dessas reações, em 2005, foi homologado o Parecer CNE/CES nº 15, de 2 de fevereiro,
que deixou mais claro algumas questões sobre as Resoluções CNE/CP 1 e 2/2002. Nele ficou
estabelecido a diferença entre PCC e a prática de ensino.
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A PCC é estruturada com atividades de cunho formativo, com a ideia de desenvolver a
experiência do exercício da docência, devendo ser alocadas em ações de competências e
habilidades nas atividades que compõe o currículo. Já a prática de ensino é composta de
exercícios realizados sob a supervisão de um profissional habilitado, da universidade e da escola,
em que o futuro professor experimenta momentos reais da atividade docente. Sendo assim, tanto
a PCC quanto a prática de ensino devem se assentar nas competências e nas habilidades
desenvolvidas (BRASIL, 2005).
Ainda nesse documento de 2005, é possível identificar que as horas de PCC podem ser
entendidas como aquelas relacionadas às disciplinas pedagógicas e da área da educação, mas não
em disciplinas de caráter técnico-científico. Nesse sentido, podem ser criadas disciplinas ou
adaptá-las às que já existem, ficando a critério de cada instituição, para que sejam articuladas as
dimensões teóricas e práticas, ou seja, os conhecimentos a serem ensinados e os da ação
pedagógica (BRASIL, 2001a).
Em 2015, foram publicadas no Brasil dois documentos que redesenham e lançam novas
DCNs para a Formação Inicial em nível superior e para a Formação Continuada de professores
(Parecer CNE/CP nº 2, de 9 de junho e a Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho). É interessante
notar que, nesses novos documentos, não há grandes novidades em relação à PCC (BEGO;
OLIVEIRA; CORRÊA, 2017; ALMEIDA; MESQUITA, 2017). Menções a esse componente
curricular surgem apenas quando é estipulado sua carga horária e sua diferença em relação ao
estágio supervisionado, as quais ainda continuam se fundamentando nos Pareceres CNE/CP
28/2001 e CNE/CES 15/2005.
Há, no documento de 2015, uma pequena alteração na redação da Resolução CNE/CP
2/2002, no momento em que é citado “vivenciadas ao longo do curso” para “distribuídas ao longo
do processo formativo” no novo documento (ALMEIDA; MESQUITA, 2017). Nesse sentido, é
importante ressaltar que os documentos, desde sua proposição inicial em 2001, trazem a
implementação de 400 horas de PCC, devendo ser distribuídas ao longo de todo o curso. A ideia
que se coloca é que ao longo de toda formação, tenham momentos de reflexão e discussão sobre a
atividade docente.
Sendo assim, a PCC tem como foco a aproximação do estudante de licenciatura com a
profissão docente, podendo ser a partir de situações problemas em sala de aula, com auxílio de
tecnologias da informação, nos quais haja envolvimento de órgãos normativos e executivos das
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organizações de ensino. Nas DCNs de 2015 esses pensamentos foram reafirmados (PEREIRA;
MOHR, 2017). Com essa ideia mais ampla de prática, a proposta é que o professor não seja mais
visto como um técnico, e sim como um profissional que constrói saberes e conhecimentos no
campo do ensino, sendo possível uma integração do currículo, dos formadores e disciplinas,
diminuindo a distância do futuro professor do contexto de trabalho (SILVÉRIO, 2014).
Nesta pesquisa, a PCC se coloca como um localizador (LATOUR, 2012), ou seja, um
elemento que confere o lugar da ação, que cria possibilidades para que ocorra a ação. Ação essa
que pode ser dita como “interações”, uma vez que essas interações podem estar distribuídas no
“tempo e no espaço” (Ibidem, p. 281), arregimentados pelos atores que participam da ação. Uma
vez que a literatura nos aponta uma diversidade de sentidos da prática como indicados nos
estudos de Ferreira et al. (2003), Terreri (2008), Terreri e Ferreira (2013) e Venancio e Viana
(2016) e, alinhados com as possibilidades que os documentos legais nos proporcionam, a PCC se
mostra um lugar de grande relevância para a formação de professores.
As investigações que têm a PCC como objeto de pesquisa auxiliam na compreensão de
como esse componente do currículo é entendido. Dessa forma, encaramos esse elemento de
maneira plural, diversa e com uma gama de possibilidades de ocorrência, o que nos leva a
reafirmar a importância desse momento para a formação docente. Momento de reflexão e de
projeção da atuação como professor, que é proporcionado por meio de 400 horas distribuídas ao
longo de toda a formação. Nesse sentido, os documentos oficiais apenas nos oferecem
orientações para apontar certas zonas conceituais da Prática como Componente Curricular. Não
temos a intenção, todavia, de agir como agente fiscalizador, mas de entender o que acontece no
interior de uma disciplina acadêmica que comtempla a carga-horária de PCC. Esse componente
curricular, portanto, nos aponta para o contexto de investigação, ao mesmo tempo em que sinaliza
para certas percepções do que pode sê-la em sala de aula.
Apoiados nisso, entendemos que uma disciplina que atenda esse componente nos permite
investigar como essa prática age, ou seja, buscamos compreender como se dá a performance
desse elemento durante o processo de formação docente. Entender a performance da Prática
como Componente Curricular é compreender como se dá essa ação. Quais são os actantes que
participam desses episódios, como agem, e o que é modificado, quem arregimenta e quem é
arregimentado? Por quem? Essa lente teórica nos permite deslocar da centralidade do sujeito nas
ações, estamos abertos aos diversos tipos de actantes que podem aparecer. Actantes que podem
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ser os objetos que os licenciandos e professora arregimentam durante a disciplina, como quadros,
lousas, giz, projetores, banners, mesas, carteiras, a sala de aula, a escola, os alunos, os espaços
não formais de ensino, ou seja, uma complexidade de atores que agem nesses momentos de se
pensar a atuação docente.
Por meio dos rastros que são deixados por todas essas entidades é possível identificar
movimentos, as ações, os vínculos, as modificações e, a partir disso, evidenciar o que emerge
dessa performance. Tal fato pode nos proporcionar um olhar para as possibilidades que surgem
desse elemento curricular, permitindo-nos pensar sobre a formação de professores de Ciências e
Biologia.
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CAPÍTULO 3 – ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS
Neste capítulo, apresentamos as orientações teórico-metodológicas que nortearam nossa
investigação. Adotamos a Teoria Ator-Rede (ANT) de Bruno Latour e colaboradores como
principal referencial metodológico, ao mesmo tempo, buscamos nos aproximar de perspectivas
etnográficas em educação. Dividimos esse capítulo em algumas seções. Inicialmente, pontuamos
de forma breve como a ANT nos auxiliou no desenho metodológico da pesquisa e seus potenciais
em estudos em educação. Em seguida, adotamos uma perspectiva sobre a etnografia de sala de
aula, considerando, por exemplo, a observação participante. Adiante, apresentamos
procedimentos metodológicos, como: o movimento de entrada no campo e o processo de escolha
do contexto de pesquisa; retratamos o ambiente em que foi realizada a pesquisa e a descrição dos
atores não-humanos, os instrumentos de coletas de dados e o processo de transcrição de todo esse
material. Por fim, trazemos orientações sobre o processo de análise dos dados.

3.1 Teoria Ator-Rede e orientações metodológicas para a pesquisa em Educação
Por volta dos anos 1990 a Teoria Ator-Rede começou a ser utilizada como referencial
teórico-metodológico nos estudos em Educação em Ciências, principalmente no entendimento da
acepção de como o conhecimento científico é produzido. Contudo, de acordo com Delgado
(2016) ancorada em Coutinho, Matos e Silva (2014), tais pesquisas ainda se configuram de
maneira embrionária, pois ainda estão muito ligadas aos trabalhos sobre a etnografia em
laboratórios (LATOUR; WOOLGAR, 1997) e não tão próximas às questões relacionadas à
Modernidade (LATOUR, 1994), por exemplo.
Adotando a ANT como referencial principal desta pesquisa, também consideramos
elementos da etnometodologia propostas por Latour e Woolgar (1997) e Latour (2011), uma vez
que esses autores nos possibilitam diferentes modos de coleta e análise dos dados. Os autores se
basearam no que Garfinkel (1984) afirma ser a etnometodologia, corroborado com que Heritage
(1999, p. 331) nos aponta como “o estudo das propriedades do raciocínio prático do senso
comum nas situações mundanas de ação”. Uma vez que a etnometodologia tem uma preocupação
pelo que é chamado de “modo processual da ação”, ou seja, a forma com que são produzidas e
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compreendidas a Ciência, esta proposta está de acordo com a proposta latouriana quando se
dispõe a investigar as práticas realizadas pelos cientistas, indo a campo com o objetivo de ver de
perto a construção dos fatos científicos. Portanto, para Latour, essas investigações tem um grande
interesse nas atividades práticas. Assim, é indispensável a observação e seguir de perto aqueles
que estão envolvidos nessas redes sociotécnicas. Nisso, o autor se mostra interessado em um
social que não seja estático e constante, mas no dinamismo e no movimento dos atores
(LATOUR, 1994; HERITAGE, 1999; GOSS, 2006).
Nesse sentido, Latour (2012) demonstra que a ANT traz em sua perspectiva as incertezas
metodológicas. Incertezas essas que estão relacionadas com esse movimento de busca por uma
investigação que pretende seguir os rastros deixados pelos actantes, suas associações e as
performances, ou seja, as ações que são realizadas pelos actantes tanto humanos quanto nãohumanos, entendendo o que emerge e o que é possível de rastrear. Dessa forma, nos afastamos de
um modo de investigação que demanda um olhar pré-definido ou uma categorização previamente
elaborada (ALLAIN, 2015). Sendo assim, apresentamos as cinco fontes de incertezas que são
elaboradas por Latour (2012) e que fazem parte da condução da pesquisa numa perspectiva da
Sociologia das Associações.
A primeira fonte de incerteza é “Não há grupos, apenas formação de grupos” (LATOUR,
2012, p. 49), ou seja, não podemos tomar como base uma ideia de grupos estabilizados e
estáticos. É justamente por meio das ações e das associações, dos rastros deixados, que
conseguimos mapear a formação desses grupos. Nesse sentido, observamos que os actantes estão
sempre se relacionando a um grupo ou outro, caracterizando um processo contínuo. Por isso
temos que levar em conta alguns elementos, como os porta-vozes, que sempre verbalizam sobre
sua existência, suas regras e sua definição, como os sindicalistas, cientistas, repórteres, etc.
(FARIA, 2014; ALLAIN, 2015).
O outro elemento é o que chamamos de anti-grupos, ou formação de outros grupos que se
opõem, que são contrários e que, de certa forma, oferecem um risco de “dissolvê-lo” (Ibidem, p.
57). Allain (2015) exemplifica essas questões ao abordar a organização de greves realizadas por
professores. Nessa “categoria” (aspas da autora), alguns docentes aderem ao movimento de
paralisação, dessa forma, temos um grupo dos grevistas. Por outro lado, temos os professores que
não integram esse movimento e, com isso, há a formação de um anti-grupo que podemos chamar
de não grevistas. Assim, podemos pensar que existe um grupo mais amplo, que é grupo dos
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professores, mas devido a interesses e associações que são realizadas, ocorre a formação de
novos grupos, que podem, a qualquer momento, se desfazer.
Portanto, percebemos em nossa pesquisa que os agrupamentos são formados quando os
licenciandos apresentam as propostas de aula e, a partir de suas ações, emergem como as redes
são organizadas. Ou seja, essa rede nos mostra a performance, as formas com que essa ação foi
realizada, os movimentos, os deslocamentos. Isso nos evidencia uma prática performada em
diferentes modos. Quando há uma intervenção da professora-formadora, no entanto, podemos
perceber a formação dos “anti-grupos”, ou seja, quando a professora retoma os assuntos trazendo
elementos de um ponto de vista mais crítico e reflexivo. E, de certa forma, esse novo
agrupamento concebido pelas ponderações da professora-formadora é formado pelos mesmos
elementos que os licenciandos trouxeram em suas apresentações. Contudo, eles estão mais
ligados a um elemento questionador das propostas de ensino e de se pensar a atividade docente.
A segunda fonte de incerteza está relacionada com a ação – item primordial nos estudos
Ator-Rede. Dessa forma, vejamos um trecho que o autor nos aponta sobre esse termo;

A ação não ocorre sob pleno controle da consciência; a ação deve ser encarada, antes,
como um nó, uma ligadura, um congelamento de muitos e surpreendentes conjuntos de
funções que só podem ser desemaranhados aos poucos. Essa é a venerável fonte de
incerteza que desejamos restaurar com a bizarra expressão ator-rede (LATOUR, 2012,
p. 72).

Sendo assim, entendemos que um actante só pode ter essa definição quando ele age.
Latour (2012) sinaliza que essa ação não pode ser encarada sozinha, uma vez que a ação é um
movimento em conjunto, por isso que se torna tão enfática a expressão ator-rede. Vamos seguir o
exemplo trazido por Allain (2015) sobre a greve dos professores e imaginar uma situação em que
eles começam a realizar manifestações, organizam acampamentos, utilizam apitos, megafones,
faixas e cartazes. Com isso, esse grupo de professores agem, a mídia aparece para dar visibilidade
e a população começa a dar apoio e as negociações são exigidas. Dessa forma, a autora os coloca
num patamar de “ator-rede”, pois, só a partir desse momento, é observado o poder de ação desses
actantes. Quando toda essa movimentação cessar, esse agrupamento é desfeito. Por isso
consideramos a ação “assumida”, pois é por meio dessa ação que é possível seguir os rastros
deixados pelos actantes (LATOUR, 2012; ALLAIN, 2015).
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No nosso caso, podemos perceber que a ação ocorreu durante as apresentações dos
licenciandos e as intervenções da professora-formadora. Dessa forma, várias associações foram
feitas e diversos actantes foram arregimentados, como a escola, sala de aula, os alunos,
professores, diretor, supervisor, lousa, recursos multimídia, cartazes, etc., ou seja, esses
elementos se associaram para se pensar a atuação docente. A partir do momento em que os alunos
entregaram suas atividades e a disciplina foi finalizada, esse grupo é desfeito.
Já a terceira fonte de incerteza aponta o poder de agência dos objetos. Sendo assim, a
análise está imbricada nos rastros que são deixados por actantes humanos e não-humanos.
Coutinho et al. (2014) esclarecem que os humanos fazem parte de um coletivo híbrido, não
existimos sem os objetos, sendo que estes não podem ser considerados somente como “projeções
simbólicas” (Ibidem, p. 170), podendo agir, resistir e ter relações diretas com outros actantes
(ALLAIN, 2015). Para essa discussão devemos considerar o Princípio da Simetria Generalizada.
Tal princípio postula que é necessário proporcionar um tratamento de equidade a humanos
e não-humanos, ou seja, tentar fazer com que haja um nivelamento dos diferentes tipos de
actantes que participam das associações. Latour (2012) ainda indica que há uma clara distinção
entre os humanos e os não-humanos, contudo, essa diferenciação não quer dizer que existe uma
divisão desses atores. Freire (2006) pontua que “não há de antemão o mundo das coisas em si de
um lado e o mundo dos homens entre si do outro, pois natureza e sociedade são ambos efeitos de
redes heterogêneas” (Ibidem, p. 49). Ou seja, esse princípio diz respeito a uma explicação
concomitante da natureza e sociedade, e não coloca sobre a sociedade toda a responsabilidade de
explicação das coisas. Ao ponderarmos essa investigação, podemos pensar nesse princípio da
simetria, uma vez que não consideramos a assimetria entre os humanos, como os licenciandos e a
professora-formadora, tanto dos objetos não-humanos que participam da ação. Dessa forma, o
que define a participação é o efeito que é exercido um sobre o outro.
A penúltima fonte de incerteza é a construção dos fatos e, para isso, é necessário entender
que estão envolvidas as questões de interesse, que são controversas, debatidas e ainda não
encerradas – por isso também são chamadas de questões “quentes”. De outro lado temos as
questões de fato, que são aquelas que já se encerraram ou se estabilizaram – dizemos, então, que
são questões “frias”. Dessa forma, percebemos que os fatos existem em diferentes formatos, frios
ou quentes, mas são sempre produzidos (LATOUR, 2012; FARIA, 2014; ALLAIN, 2015).
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Contudo, os fatos são construídos por meio de um processo coletivo, havendo acordos e criações,
não se limitando ao social, já que diversos elementos são mobilizados nessa construção.
É nessa linha de pensamento que Latour (1997) aponta a realidade como algo que vem
após o fato e só existe se for sustentada por uma rede, ou seja, a realidade é o que resiste a todas
essas modificações que acontecem no curso da ação. Em nossa pesquisa, podemos dizer que as
questões de interesse estão sempre vindo à tona, pois são debatidas em diversos momentos
algumas questões sobre as propostas de ensino. Como exemplo, podemos citar quando a
professora-formadora traz elementos de questionamento sobre as apresentações, sendo que os
licenciandos, muitas vezem, abordavam certos pontos encaradas como questões de fato (os ditos
“conhecimentos prévios”), tidas como estabilizadas e normalizadas. Veremos esse aspecto com
mais detalhes nas análises.
Por fim, a última fonte de incerteza diz respeito aos relatos que são elaborados em
pesquisas com perspectivas Ator-Rede. Dessa forma é necessário descrever as performances dos
actantes, como Latour (2012, p. 189) afirma, um bom relato é “aquele que tece uma rede”, rede
esta que será construída a partir das ações que tornam “visíveis esse movimento social”. Ou seja,
um relato ANT deve vislumbrar uma narrativa, uma descrição e uma proposição. Dessa forma,
esses relatos devem mostrar as ações dos atores; o que eles fazem. O autor afirma que o bom
texto permite que os escritores tracem as redes e consigam identificar as relações, os movimentos
e suas performances. E isso se dá por meio de descrições, sendo essas tão importantes em uma
pesquisa com esse referencial. Sobre isso, Latour (2012, p. 199) afirma sobre um bom relato:

O simples ato de registrar alguma coisa no papel já representa uma imensa
transformação que requer tanta habilidade e artifício quanto pintar uma paisagem ou
provocar uma complicada reação bioquímica. Nenhum pesquisador deve achar
humilhante a tarefa de descrever – que, muito pelo contrário, é a realização máxima e
mais rara.

Portanto, devemos nos ater nas descrições dos relatos de nossa pesquisa, ou ainda,
podemos reforçar esse pensamento ao colocar “um bom texto deve provocar num bom leitor esta
reação: ‘Por favor, mais detalhes, quero mais detalhes’” (Ibidem, p. 201). Assim, tentamos nos
aproximar dessa forma de investigação, em que procuramos descrever todos os eventos de modo
que as análises surgissem a partir do que foi relatado.
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Ancorados nessa lente teórica e metodológica, seguimos as ações dentro de uma sala de
aula, observando o que é feito. Desse modo, não buscamos compreender o que os licenciandos
dizem sobre a atuação docente, mas analisar de perto o que eles fazem, com quem (ou o quê)
fazem e propõem enquanto professores em formação. Com isso, seguindo os rastros deixados
pelos actantes nos momentos da ação, conseguimos perceber as formações de grupos, os
movimentos, os deslocamentos, as mediações e translações realizadas.
A partir disso, foi possível perceber performances da prática que perpassam a formação
dos licenciandos. Performances que não se caracterizam por eventos isolados, mas por um
dinamismo, uma fluidez ao longo das aulas. Dessa forma, a formação de redes se dava ao
decorrer da disciplina, quando os licenciandos apresentavam os planos de aula e as propostas de
ensino. Já quando percebemos a atuação da professora-formadora, temos a formação de uma
“anti-rede” ou “anti-grupo”, ou seja, a professora retornava aos assuntos trazidos pelos alunos,
mas de forma a questionar e levantar críticas sobre o que era proposto, dentro das estratégias que
eram abordadas.

3.2 Etnografia de sala de aula
Há uma certa diversidade na forma como a etnografia é adotada em pesquisas no campo
da Educação. Dessa forma, Green e Bloome (1997) indicam que o fazer etnográfico abarca um
esforço de longo prazo, com uma imersão e aprofundamento em um grupo social específico. De
um modo geral, essa proposta deve estar alinhada com teorias sociais e/ou culturais. Os autores
apontam para outras duas maneiras nas quais a etnografia é empregada em investigações. Uma
delas diz respeito à sua utilização como uma perspectiva etnográfica, na qual é adotada para
evidenciar questões mais particulares da vida social, ou até mesmo em grupos que apresentam
práticas culturais. Nesse sentido, o importante é fazer utilização de métodos oriundos da
sociologia e da antropologia. A outra maneira colocada pelos autores é sobre a utilização de
ferramentas etnográficas, relativa às pesquisas que fazem uso de ferramentas e técnicas que estão
associadas ao trabalho de campo, podendo ou não serem orientadas por questões teóricas, sociais
ou culturais do grupo (GREEN; BLOOME, 1997).
Green e Bloome (1997) apontam uma diferença nas pesquisas etnográficas, que se refere a
distinção entre Etnografia da Educação e Etnografia em Educação. Para os autores, a primeira
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está mais relacionada aos estudos que investigam a educação como um locus para a compreensão
de um referencial teórico em específico. De forma geral, tal atividade é realizada por
antropólogos e/ou sociólogos. Normalmente essas pesquisas não tem, necessariamente, uma
preocupação com as problemáticas relacionadas à educação, pois a escola e sala de aula são
vistos como um campo de pesquisa para os quadros teóricos próprios da Sociologia e da
Antropologia.
Já a Etnografia em Educação tem uma origem com conhecimentos próprios, guiados por
questões e finalidades que estão mais relacionados às questões educacionais propriamente ditas.
Por isso, a Educação é vista tanto como um campo “físico, quanto intelectual, sendo conduzida
por pessoas que normalmente estão ligadas ao campo, como professores e estudantes apoiados
por ferramentas ou perspectivas etnográficas” (GREEN; BLOOME, 1997, p. 8). No entanto, os
autores destacam que essa diferenciação na prática não é tão bem definida, pois ambos colaboram
com conhecimentos gerados em campo, com quadros teóricos gerados em suas investigações
(Ibidem, 1997).
Munford et al. (2014) apontam que é necessário compreender a existência de diferentes
modos e abordagens da etnografia em educação, devido as formas com que vem sendo utilizada.
Nessa mesma linha, as autoras indicam que é importante elucidar qual o caráter dessas pesquisas
e sua diferenciação de outros modos de estudos qualitativos. Dialogando com Spradley (1980),
Bloome (2012) e Green et al. (2005) os autores pontuam que a etnografia tem um papel na busca
por uma descrição na forma com que determinado grupo vive, de acordo com a perspectiva dos
que estão participando, sendo ela, um estudo do “conhecimento cultural” (MUNFORD et al.,
2014, p. 265), ou seja, o conhecimento que as pessoas daquele grupo trazem. Assim, se faz
necessário ir mais à frente no que tange aos conhecimentos e artefatos observados, numa tentativa
de compreender os seus significados para aqueles que fazem parte da comunidade.
Em um estudo que analisou a apropriação da etnografia em Educação em Ciências
durante 10 anos de ENPEC, Munford et al. (2014) demonstram que os trabalhos com esse tipo de
abordagem surgem de forma pouco expressiva. Mesmo com a baixa produção, as pesquisas que
se desenvolvem com o viés etnográfico buscam analisar a sala de aula e questões do ensino e da
aprendizagem nesses espaços. Os autores indicam certa falta de um aprofundamento nas questões
teórico-metodológicas e uma atenção ao conceito de cultura, demonstrando como esses pontos
ainda necessitam ser superados. No entanto, para Munford et al. (2014), isso só irá ocorrer
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quando houver uma compreensão de qual a lógica dessas questões para o Educação em Ciências.
Ou seja, entender esses espaços como um local cultural e social, não ficando somente numa
perspectiva com viés acadêmico. A partir do momento em que houver um entendimento mais
aprofundado do que significa a definição de cultura, e também dos elementos teóricosmetodológicos, é que se torna possível compreender os objetivos dessas investigações que
utilizam da etnografia (MUNFORD et al., 2014).
Entendendo que a ANT assume um posicionamento etnográfico, apoiando nos estudos da
Etnografia de Laboratório de Latour e Woolgar (1997), nossa pesquisa busca uma orientação
desse modo de investigação da Etnografia em Educação. Uma vez que compreendemos a sala de
aula como uma cultura, procuramos entendê-la na visão do outro (insider), êmico. Entendemos
uma aproximação ao pensamento latouriano, pois as explicações de como essa cultura se
organiza, como participantes dão sentido às suas vidas, como interagem, o que é tido como
relevante ou trivial, em suma, como vivem, só é construída com base naquilo que
compreendemos a partir do que eles fazem.
Essa ideia também parte do princípio abordado por meio da etnometodologia, pois o ator
é encarado como o ser que tem poder de ação no mundo social, e de interpretar tais ações, dessa
forma, o pesquisador não deve acreditar em tudo que o sujeito diz. Consequentemente, é
imprescindível a observação desses atores em suas atividades práticas, pois nessas situações eles
inventam sua própria forma de interpretar o mundo. No entanto, Latour (1997; 2012) nos mostra
que essa certa “desconfiança” das explicações dos atores não está relacionada ao fato de
desconsiderá-las, mas é importante fazer esse exercício de avaliar e observar a prática e o
discurso, afim de ter uma melhor compreensão do que está sendo investigado. Nesse sentido, o
autor afirma que é preciso “colocar entre parênteses” as visões dos sujeitos investigados, ou seja,
não devemos acreditar em tudo que é dito. O trecho a seguir reafirma o exposto:

[...] precisamos nos ater mais do que nunca a nosso método de observar apenas a prática
dos cientistas, permanecendo surdos a opiniões, tradições filosóficas e até mesmo àquilo
que os cientistas dizem acerca do que fazem (LATOUR, 2000, p. 144).

Dessa forma, ao estar presente em uma sala de aula durante toda uma disciplina, é
importante analisar de perto os participantes, observar o que eles falam, sempre nos apoiando
nessa ideia de “colocar em parênteses” o que é dito e, ao mesmo tempo, analisar o que eles
fazem. Somente a partir disso é possível entender o que emerge dessas ações e associações.
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Como uma das estratégias utilizadas em pesquisas que tentam uma aproximação com a
etnografia, utilizamos a observação participante (descrito no próximo item), que de acordo com
Harrington (1982), Green e Bloome (1997) não podemos enquadrá-la somente com uma técnica,
mas como uma mistura de estratégias que combinadas podem elucidar uma melhor organização
dos dados.

3.3 Observação participante
De acordo com Lüdke e André (2017), a observação deve ser um processo muito
cuidadoso, em que se faz necessário um preparo muito grande, tendo de antemão “o que” e
“como observar” (Ibidem, p. 30). Dessa forma, é imprescindível que se tenha uma delimitação do
objeto de estudo, o foco que é dado nas questões de espaço e tempo, propondo, assim, um
refinamento no olhar do pesquisador sobre o quê se quer investigar. As autoras pontuam que a
observação se tornou umas das técnicas de investigação e de coleta de dados mais utilizadas nas
pesquisas qualitativas em educação, uma vez que esse procedimento proporciona ao pesquisador
estar presente no local do fenômeno em questão. Desse ponto de vista, a observação permite que
o observador tenha uma visão na “perspectiva do sujeito” (Ibidem, p. 31), ou seja, compreender o
modo de olhar o mundo de acordo com as realidades, ações, atitudes e episódios que envolvem os
sujeitos do local onde está sendo realizada a pesquisa.
Angrosino (2009) destaca que a observação participante não chega a ser considerada um
método de pesquisa, mas uma ferramenta que é utilizada para a coleta de dados. O autor
corrobora com Lüdke e André (2017) ao dizer que essa é uma atividade que exige do pesquisador
um registro disciplinado, com regularidade nas observações em um determinado período, por
isso, não pode ser considerado um ato isolado (SANTOS, 2016).
Lüdke e André (2017) trazem alguns questionamentos sobre a validação da pesquisa
baseando-se em críticas sobre a presença do pesquisador no ambiente e as alterações que este
possa causar no comportamento dos sujeitos. É colocado, pelas autoras, que na interpretação do
observador há um grande envolvimento e pode haver uma visão enviesada do mesmo. Nessa
perspectiva, ao traçarem considerações sobre a observação participante, Guba e Lincoln (1985)
ponderam que as alterações geradas no local pesquisado, em sua maior parte, são muito pequenas
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perto do que se imagina. Sobre a questão da interpretação, Velho (1987) nos permite indagar
sobre essas posições a partir da seguinte colocação:

A 'realidade' ... sempre é filtrada por determinado ponto de vista do observador, ela é
percebida de maneira diferenciada. (...) não estou proclamando a falência do rigor
científico no estudo das sociedades, mas a necessidade de percebê-lo enquanto
objetividade relativa, mais ou menos ideológico e sempre interpretativo (VELHO, 1987,
p. 129).

Dessa forma, é importante destacar que, mesmo que se leve em conta todos os aparatos
para a validação dos dados, a observação ainda assim possui um caráter que considera o olhar do
pesquisador. Por isso, a pesquisa não pretende adotar um posicionamento neutro, uma vez que, de
acordo com Lincoln e Guba (1985), ela está cercada por algumas questões ou “realidades”. Uma
delas é sobre a realidade múltipla, em que os sujeitos a percebem de diferentes formas, ou o que
podemos considerar de realidades colaterais (LAW, 2012) o que designa a realidades que são
formadas de maneira aleatória, sem finalidade prévia (RODRIGUES E SILVA; COUTINHO,
2016). A outra questão está relacionada às influências que pesquisador e pesquisado tem um
sobre o outro (LINCOLN; GUBA, 1985). Por último, o que se tem de conclusões nesse estudo
está condicionado ao contexto em que foi realizado e as questões ideológicas do pesquisador
(VIANA, 2014).
Com relação aos níveis de participação colocados por Spradley (1980), pode haver
algumas variações de acordo com a forma que ocorrem. Esses níveis estão relacionados com o
que esse autor chama de uma atuação como “insider” e “outsider”, ou seja, o primeiro procura
compreender os acontecimentos de acordo com o olhar dos participantes, dos sujeitos. Já o
segundo, o outsider, possui uma visão de estranhamento, se posicionando realmente como um
membro não pertencente desse ambiente.
A “não-participação” é aquela em que o observador não possui nenhum envolvimento
com as atividades e com as pessoas. Desse modo, os dados são recolhidos por uma observação
pura. A “participação passiva” se dá de modo que o pesquisador se insere no meio, mas não há
interação e nem envolvimento. Na “participação moderada” o observador procura variar entre
ser “insider” e “outsider”, tendo momentos em que ocorre a participação e/ou observação. Por
fim, a “participação ativa” é o modo de participação em que o pesquisar mais se envolve nas
atividades e situações. Dessa forma, muitas vezes se busca fazer o que os outros fazem. Isso

57
ocorre de forma a apreender sobre as ações praticadas no grupo estudado e até mesmo para ser
aceito, mas é necessário ressaltar que nem todas as situações são aptas a desenvolver esse tipo de
técnica (SPRADLEY, 1980; MÓNICO et al., 2017).
Em nossa pesquisa, adotamos o modo de participação passiva, uma vez que as
observações foram realizadas sem que houvesse qualquer envolvimento direto com as atividades
em sala de aula.

3.4 Entrada no campo
Uma vez que estabelecemos a Universidade3 a ser investigada, analisamos o Projeto
Político Pedagógico de um curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e observamos quais
eram as disciplinas que contemplavam carga horária da Prática como Componente Curricular. A
escolha por esse componente se dá pelo fato de entendermos a PCC como um lugar em que
ocorrem discussões e reflexões acerca da formação docente.
Ao objetivarmos compreender como se dá a performance desse componente, ou seja,
como ele age, com se dá seu movimento, seguindo os rastros deixados pelos actantes que
participam desses episódios. Ao analisarmos o quadro de oferta de disciplinas do segundo
semestre de 2017 percebemos duas possibilidades de investigação, a saber: “Prática de Ensino de
Ciências” e “Prática Transdisciplinar” (ANEXOS A e B), sendo ofertadas no sexto e oitavo
períodos respectivamente.
Entramos em contato com a professora responsável que, coincidentemente, lecionava
ambas as disciplinas. De forma muito solícita, fomos autorizados a frequentar suas aulas. Ao
conversar com os alunos, expliquei a proposta da pesquisa e disse que se não houvesse problema,
iria observar as aulas durante aquele período. Os estudantes demonstraram boa aceitação à
proposta. Dessa forma, teve início o período de observação e acompanhamento da turma.
A observação da disciplina “Prática Transdisciplinar” foi realizada durante um curto
momento, já que a disciplina se organizava de modo que eram feitas discussões sobre alguns
filmes assistidos em sala de aula e, posteriormente, tecendo considerações relacionadas à
educação de forma mais ampla.

3

Optamos por utilizar uma denominação mais genérica para a IES com o intuído de manter o anonimato da
Instituição pesquisada.
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Já na disciplina “Prática de Ensino de Ciências”, a proposta era que os estudantes
apresentassem planos de aulas para o Ensino Fundamental. Desse modo, pudemos notar que tal
disciplina apresentava mais elementos que nos chamaram a atenção em relação à PCC e a forma
com que eram feitas reflexões acerca do cotidiano da escola e da sala de aula. Além disso, essa
disciplina se organizava de modo que os licenciandos apresentassem propostas de aulas, sendo
que essas deveriam estar dentro de dois grandes temas: “Meio Ambiente” ou “Saúde”.
Os estudantes se organizavam em grupos e a dinâmica para a apresentação era livre, ou
seja, cada grupo optava por diferentes estratégias para apresentar o tema, tomando sempre como
objetivo o Ensino de Ciências para o EF. Sendo assim, optamos por seguir somente esta
disciplina. Com uma boa recepção dos alunos, apresentamos e esclarecimentos sobre a pesquisa e
todos os participantes assinaram o “Termo de Consentimento Livre Esclarecido” (TCLE)
(Apêndice A).

3.5 Descrição do contexto da pesquisa e apresentação dos atores não-humanos4
Para iniciar esse tópico é importante que tenhamos claro o princípio da antropologia
simétrica que, segundo Latour (1994), refere-se ao modo como enxergarmos o mundo, de
maneira tal que os humanos e não-humanos sejam tratados de forma simétrica quando se observa
o curso das ações, sem, portanto, distinções sobre quem estaria. Tal perspectiva encontra diálogo
com os estudos de Sørensen (2009) quando a autora propõe que as pesquisas em educação,
muitas vezes, se fecham para a análise dos não-humanos nas práticas educativas, colocando-os
frequentemente como simples instrumentos de apoio, relacionados ao interesse humano.
Fenwick e Edwards (2010) sustentam que as entidades não-humanas, tais como objetos,
espaços, matérias, podem ter grande influência nas práticas de ensino/aprendizagem. Law (1992)
corrobora com esse aspecto e nos ajuda a entender esse pensamento:

Se você me tirar o computador, meus colegas, meu escritório, meus livros, minha mesa
de trabalho e meu telefone, eu não seria um sociólogo que escreve artigos, ministra aulas
e produz conhecimento. Eu seria uma outra coisa, e o mesmo é verdade para todos nós
(LAW, 1992, p. 383-384, tradução nossa).

4

Nesse tópico apresentaremos alguns apontamentos e percepções dos dados, uma vez que o contexto da pesquisa se
torna um elemento importante para o nosso referencial teórico-metodológico, abordaremos aqui esses actantes, sendo
que a análises desses dados serão apresentadas no próximo capítulo.
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Fenwick e Edwards (2010) sustentam que os não-humanos (ou “coisas”, como chama),
não só respondem as intencionalidades humanas, mas podem modificar o curso das ações. Dessa
forma, as “coisas” podem “mudar e moldar as intenções, significados, relacionamentos, rotinas,
memórias, e até mesmo a sua própria percepção” (Ibidem, p. 6, tradução nossa). Relativo as
questões relacionadas à educação, os autores pontuam que os não-humanos têm um papel
fundamental em diferentes momentos e espaços. Dessa forma, é apontado o seguinte:

Encontros pedagógicos são alterados de forma muito radical quando há uma ação desses
não-humanos, como por exemplo, utilizar uma apresentação em PowerPoint no lugar de
um livro didático, uma viagem de campo para analisar estações de bombeamento, ou
quando mesas e cadeiras são removidas em atividades que visam explorar a democracia
ou relacionamentos (Ibidem, p. 5, tradução nossa).

Os autores dialogam com Waltz (2006) ao dizer que as pesquisas fundamentadas na ANT
proporcionam uma atenção muito grande no poder de ação dos objetos nas pesquisas em
educação, o que reforça a ideia de que, normalmente, os não-humanos são subjugados às
contribuições ou vontades unicamente humanas. Há, portanto, uma atenção ao que eles
denominam de “objetos textuais”, que possui uma grande proliferação, como “currículos, mapas,
jornais educacionais, provas, textos, livros, editoriais de jornais e manuais de software e de
instrumentos” (FENWICK; EDWARDS; 2010. p. 8). Dessa forma, esses materiais podem
“controlar, direcionar, monitorar, documentar, tornar visível, moldar, consolidar e ditar o que é
avaliado como conhecimento” (Ibidem, p. 8).
Podemos entender, a partir do exposto, como os não-humanos podem estar associados a
questões importante para as pesquisas em Educação, uma vez que nos abre o olhar para outros
elementos que se fazem presentes e modificam os modos com que as interações ocorrem nos
espaços educacionais (SANTOS, 2016). Assim, pretendemos apontar, nesta pesquisa, esses
elementos que se fazem presentes e atuantes durante os eventos observados. É importante
ressaltar que essa perspectiva não está interessada em compreender os significados desses nãohumanos nesses espaços, mas em analisar como esses objetos agem, o que eles fazem, seus
movimentos e associações.
As observações ocorreram no segundo semestre de 2017 em uma disciplina de sexto
período do curso de Ciências Biológicas, com carga horária de 36 horas/aula, em que toda ela é
contemplada pela carga horária da Prática como Componente Curricular. As aulas ocorreram no
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turno da noite, uma vez por semana. A turma observada se caracterizou por uma composição bem
diversa, tendo 31 estudantes (sendo 21 mulheres e 10 homens) de diversos períodos do curso, na
faixa etária dos 20 anos. Ademais, compunham a turma a professora e duas estagiárias
(orientandas da professora) que faziam mestrado e estavam cumprindo o estágio docência. A sala
de aula localiza-se no terceiro andar de um prédio que possui laboratórios de pesquisa, de ensino,
secretarias, sala de monitoria e diversas salas de aula de cursos como química e física. Com
formato retangular, possui carteiras dispostas em cinco fileiras, paredes brancas de um lado, três
grandes janelas de outro, um quadro de avisos ao fundo e uma lousa verde quadriculada
levemente côncava à frente das carteiras. À direita da lousa, discretamente, estava a mesa do
professor, atrás dela, o painel de projeção do Datashow que ficava fixado ao teto, como pode ser
observado na Figura 2.

Figura 2 – Croqui representando a sala de aula onde foi realizada as observações. Legendas; A: lousa, B:
mesa do professor, C: Datashow fixado no teto, D: carteiras, E: janelas.

Estamos apresentando, assim, alguns dos actantes não-humanos mais visíveis da pesquisa,
sua importância (e de outros) nessa investigação é dada a partir das análises da qualidade de suas
performances (movimentos, ações), percebendo como ocorre essa agência e de que forma eles
são arregimentados. Nesse sentido, podemos identificar o seu poder de modificação na rede –
considerando como mediadores –, isto é, os actantes que modificam a ação, a mensagem, o
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sentido do que acontece nesses eventos. Os detalhes desses movimentos serão apresentados nas
análises.
3.6 Coleta de dados
Neste estudo, empreendemos esforços para nos aproximarmos de uma perspectiva
etnográfica de pesquisa em Educação (GREEN; BLOOME, 1997), apresentando, agora, os
procedimentos de coleta de dados adotados. Nesse sentido, os registros de pesquisa foram
realizados de diferentes formas, por meio de vídeos, áudios, imagens, fotografias, anotações e
artefatos.
Dixon e Green (2005) enfatizam que todo esse conjunto de dados é o que torna possível
para o pesquisador compreender como o evento analisado é elaborado por meio do discurso nos
momentos de observação. Seguindo essa linha de pensamento, nosso objetivo foi o de utilizar
diferentes formas de registro para que fosse possível seguir os rastros e observar a performance
da PCC em uma sala de aula.
A observação se deu entre os dias 5 de setembro e 14 de novembro de 2017, perfazendo
um total de nove aulas acompanhadas, tendo cada uma, em média, uma hora e trinta minutos de
duração. Os dados foram gerados por meio de registros em áudio, vídeo e de caderno de campo.
Solicitamos aos alunos os materiais produzidos durante a disciplina, mas somente um grupo nos
enviou o trabalho finalizado, em formato de slides, e uma cartilha fornecida durante a aula.
Assim, apresentamos a seguir um quadro geral (Quadro 1) que resume o conjunto dos dados
coletados nesta investigação.

Quadro 1: Relação dos dados coletados da disciplina no segundo semestre de 2017.
Tipo de registro

Recurso utilizado ou

Atividade

Volume dos registros

tipo de registro

desenvolvida para a

coletados

obtenção do registro
Áudio

Gravador Mp3.

Observações em sala

Cerca de 12 horas.

de aula.
Áudio-vídeo

Anotações

Câmera

digital

e

Observações em sala

smartphone.

de aula.

Caderno de campo.

Observações em sala
de aula.

Cerca de 12 horas.

30 laudas
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Documentos

Arquivo

em

PowerPoint.

Após

a

observação,

solicitamos
trabalhos

os
finais

-1

apresentação

de

slide em PowerPoint.

da

disciplina.
Cartilhas

sobre

Durante a apresentação

-1 cartilha sobre DST;

Doenças Sexualmente

do grupo, nos foram

-1 cartilha sobre câncer

Transmissíveis

fornecidas as cartilhas

de mama;

e o modelo de DNA.

-1 modelo de fita de

e

Câncer de Mama. Um
modelo da fita de DNA

DNA.

Para Green, Dixon e Zaharlick (2005), os registros tecnológicos – tais como as gravações
em vídeo e áudio – nos trazem possibilidades de analisar o fenômeno após a observação do
pesquisador do campo. As autoras salientam a importância de não ir a campo com questões prédefinidas e fechadas, o que dialoga com Malinowski (1990, p. 45) ao dizer que “o bom
treinamento teórico e a aproximação com resultados recentes não são correspondentes a estar
com ideias preconcebidas”. Tal dizer está em consonância com a ANT, uma vez que esse aporte
teórico-metodológico nos indica ser necessário ter um entendimento teórico, mas que é
importante ir a campo e ver o que os actantes fazem.
Portanto, nessa perspectiva de ir a campo sem as “ideias preconcebidas”, Latour (1997;
2000) dialoga com esse pensamento ao afirmar que não devemos acreditar em tudo que os
sujeitos nos dizem, nos abstendo de certas concepções teóricas e filosóficas, isto é, voltamos à
ideia de “colocar entre parênteses” essas informações. Dessa maneira, é tão enfática essa proposta
de analisar o que os atores fazem, seguindo seus rastros, suas ações e seus movimentos.
É justamente nesse sentido que fazemos uma analogia com ANT – e sua tradução
(formiga em inglês) – e o trabalho de pesquisa, em que o pesquisador, assim como uma formiga,
pode ser considerado como viciado em trabalho e farejador de rastros, seguindo o curso da ação.
Ou quando falamos que nessa linha teórica, utilizamos uma visão “míope”, para retratar que só
conseguimos observar e analisar quando estamos próximos, vendo de perto o que age. Somente a
partir de então podemos perceber as performances que emergem nesses momentos.
Dessa forma, além de estar presente em todas as aulas, os recursos utilizados para registro
foram muito importantes para que essa aproximação fosse possível e, com isso, poder seguir os
rastros deixados pelos actantes nos momentos de ação.
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3.7 Processos de análises dos dados
Nesta investigação, fizemos uma descrição de todas as aulas observadas. A transcrição
das falas dos actantes humanos foi disposta em quadrantes e inseridas em um quadro de análise.
Tal como elaborado por Viana (2014). Nesse quadro desenvolvido no programa Excell 2016,
foram inseridas várias colunas com descrições contextuais dos eventos analisados, permitindo um
detalhamento maior da cena investigada, como se pode observar na Figura 3 logo abaixo;

Figura 3 – Quadro de transcrição dos dados coletados nas observações.

Adotamos os turnos de fala para a transcrição das falas dos actantes humanos,
considerando desde o início da fala dos sujeitos até uma pausa perceptível.
Na escolha dos momentos para análise, desenvolvemos uma tentativa de aproximar do
conceito de telling case5 proposto por Mitchell (1984). Dessa forma, estivemos atentos para uma
situação que envolve características específicas, em que pudemos conjecturar questões teóricas
pertinentes ao nosso objeto de estudo. De acordo com Franco e Munford (2017) amparados em
Agar (1994), o telling case não deve ser pensado como um caso singular ou característico de um
evento que ocorre com frequência, mas no momento em que as sequências de acontecimentos do
dia a dia são rompidas. Ou seja, são casos em que alguns aspectos da vida dos participantes se
tornam visíveis para o pesquisador e até mesmo para os sujeitos investigados.

5

Castanheira (2013) adota “caso expressivo” como uma tradução desse termo.
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Por isso, ao observarmos as apresentações dos licenciandos, percebemos que em alguns
momentos surgiam questões que nos chamaram a atenção, como, por exemplo, quando diziam
que iam somente apresentar um planejamento da aula, ou quando afirmavam que iriam dar uma
aula propriamente dita aos colegas. Tais situações foram especiais para nós, pois nos mostraram
como os licenciandos pensavam a atuação docente, bem como de que forma eles se posicionavam
enquanto professores. Muitas vezes trazendo elementos dos “saberes docentes”, outras focando
nos “saberes curriculares” e, até mesmo, uma ênfase em explicações de conceitos do conteúdo
que era proposto. Logo, percebemos que esses eventos não aconteciam de maneira isolada, mas
eram performados durante toda a disciplina, tanto na apresentação dos alunos quanto nas
intervenções da professora-formadora.
Portanto, ao analisarmos nossos dados, percebemos que, no conjunto de eventos, foi
possível seguir os rastros e ações de onde alguns entendimentos de performances emergiram.
Dito isso, é importante ressaltar que as categorizações de análise, ou as diferentes performances,
não foram estabelecidas a priori. Somente após a análise sistemática dos dados de gravação de
vídeo, áudio e notas de campo é que foi possível compreender e seguir as ações de todos os
actantes humanos e não-humanos envolvidos.
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISES DOS DADOS E EMERSÃO DE PERFORMANCES

Trazemos, neste capítulo, os resultados de nossa investigação. A coleta de dados foi
conduzida na disciplina de Prática de Ensino de Ciências, ofertada pelo Departamento de
Ciências Naturais de uma Universidade do Sudeste de Minas Gerais, durante o período de 05 de
setembro a 11 de novembro de 2017.
De um modo geral, percebemos que a disciplina foi organizada de maneira que os
licenciandos apresentassem propostas de aulas de Ciências para o Ensino Fundamental. Durante
essas apresentações, a professora-formadora propôs aos licenciandos que “Saúde” ou “Meio
Ambiente” fossem as duas principais áreas temáticas de conteúdo. A turma foi dividida em
grupos de 5 a 6 integrantes e eles podiam escolher o conteúdo a ser lecionado, assim como a
proposta didática. O cronograma da disciplina foi organizado da seguinte forma: as duas
primeiras aulas tiveram o objetivo de organizar e orientar os formatos das apresentações dos
discentes e, as demais, como momento para execução dessas aulas. Portanto, a disciplina foi
composta por um total de 11 aulas.
As análises que trouxemos neste capítulo referem-se aos eventos que aconteceram a partir
da terceira aula. Na seleção dos eventos para análise, recorremos às anotações em caderno de
campo de todas as aulas e aos registros em áudio e vídeo. Nesse movimento, estivemos em busca
daqueles momentos em que se mostravam mais evidentes os indícios das performances da prática,
entendendo-as como o conjunto dos registros das diversas ações que ocorreram em sala de aula que
nos apontam para o modo como uma aula é/foi organizada.
Nossa investigação foi conduzida, assim, a partir dos rastros das ações deixadas pela PCC
na disciplina, buscando construir redes de associações entre os actantes e entender aquilo que
emerge por meio dessas relações. Com isso, percebemos diferentes movimentos, ações e
agenciamentos durante as aulas, nos momentos de apresentações dos licenciandos e nas
intervenções da professora-formadora. Após as análises dos eventos, entendemos que emergiram
diferentes performances da prática, sendo essa performance a ação exercida pelos actantes
(LATOUR, 2011), o que é, e como é performado por meio de atores humanos e não-humanos
(VIANA; COUTINHO, 2017).
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Os trechos grifados no corpo do texto durante as análises marcam os verbos/tempos
verbais e sujeitos que nos permitiram seguir os rastros dos actantes arregimentados nos episódios.
Importante notar que as categorias que aqui elencamos não estão isoladas, já que as performances
identificadas não foram únicas e excludentes entre si, havendo, portanto, uma mistura entre elas.
Identificamos elementos de diferentes performances em todas as categorias por nós criadas. Com
isso, é importante ressaltar que não tivemos a intenção de purificação da realidade com criação de
categorias analíticas, mas de destacar alguns aspectos mais característicos e os reunir em torno
daquilo

que

se

evidenciou/emergiu,

proporcionando,

assim,

melhor

compreensão

e

aprofundamento analítico e teórico.
A partir da percepção de similaridades em termos das ações dos actantes e dos mediadores
das ações, entendemos que a Prática como Componente Curricular se apresentou em
performances. Ou seja, aquilo que aconteceu, que agiu e que foi possível de se rastrear e seguir
nos permitiu compreender que emergiram dessas ações diferentes performances da prática. Nesta
pesquisa, mapeamos as seguintes: (I) A PCC enquanto performance de uma proposta de ensino e,
dentro dessa performance, a subdividimos em quatro, descritas a seguir.
A primeira delas é (I.i) quando o foco é nos objetivos de ensino – quando os licenciandos
apresentam a forma com que a aula viria a acontecer. A segunda é (I.ii) quando o foco está na
explicação de conceitos – quando licenciandos apresentam os conceitos biológicos dos temas
propostos. Outra performance identificada é a (I.iii) dos conhecimentos pedagógicos – quando os
licenciandos apresentam questões relacionadas à formação docente –, e também elementos
ligados aos saberes curriculares. Por último, (I.iv) da aula prática – quando é apresentada a
proposta de aula prática em um determinado momento do planejamento. Esse conjunto de
performances tomam como actantes centrais os licenciandos.
Todavia, quando nos atentamos para as intervenções que a professora-formadora fez em
determinados momentos da disciplina, percebemos que também emergiu mais uma performance:
(II) performance da professora-formadora. Nessa, a docente retorna às questões trazidas pelos
estudantes e tece críticas às propostas de ensino e aos formatos de aula.

4.1 A PCC enquanto uma performance de uma proposta de ensino
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Nesse tópico, trouxemos as análises dos eventos que foram agrupados quanto à
similaridade em um formato das apresentações dos licenciandos. Denominamos a performance da
prática como: A PCC enquanto uma performance de proposta de ensino. Ela se refere a propostas
de aulas de Ciências para uma turma imaginada de Ensino Fundamental. Nessas propostas, os
professores em formação, de uma forma geral, propõem uma sequência de aulas, apresentando o
conteúdo e o nível de ensino no currículo escolar, a quantidade de aulas previstas e as etapas da
execução dessas aulas. Nas falas destacadas a seguir, os trechos em negrito marcam os actantes
que agem e deixam rastros durante a performance.

4.1.1 Quanto aos objetivos do ensino
Neste item, trazemos performances que emergiram relacionadas com os objetivos
apresentados pelos licenciandos, a forma como eles imaginam a sala de aula e como seria
conduzida uma aula de determinado conteúdo. Marcamos os actantes que deixaram rastros e nos
permitiram evidenciar, dentro da performance da proposta de aula, um foco maior na
demonstração dos objetivos da aula.
O primeiro grupo que trazemos inicia explicando o tema da apresentação sobre o “sistema
ABO” e, logo em seguida, traz explicações acerca da organização da aula e os conteúdos que
seriam abordados. A aluna Ana começa dizendo que essa apresentação não seria em si uma aula,
mas iria mostrar como eles (o grupo) pensaram em lecioná-la na escola:

É... a nossa apresentação não vai ser é... uma aula né, a gente pensou mais em fazer...
em mostrar pra vocês como a gente pensou em dar essa aula. Primeiro, nós pensamos
em sondar os conhecimentos prévios dos alunos (Ana 5/09/17 0:15).

Em seguida, o licenciando Hugo complementa a explicação de Ana ao dizer que, a partir
das respostas dos alunos, eles iriam montando uma espécie de “palavras-chave” na lousa:

É... nessas perguntas e essa sondagem, as respostas deles a gente anotaria num canto
do quadro como uma espécie de palavra-chave e sei lá, vamos supor que no meio de
uma pergunta aqui aparecesse um “aah, sangue A”, a gente anotava tipo assim...
(Hugo 5/09/17 0:30).
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Nesses trechos, parece-nos que os licenciandos se preocupam em expor uma proposta
pedagógica sobre o tema de ensino escolhido. O que nos permite identificar esse aspecto é o fato
de que os licenciandos apontam, em suas falas, “mostrar pra vocês como a gente pensou em dar
essa aula”, entendendo que essa apresentação não será do conteúdo biológico em si, mas de uma
proposta de como esse conteúdo pode ser abordado em uma sala de aula. Ao mesmo tempo, é
possível observar que eles imaginam como será essa aula. Aparece, portanto, nesses dois trechos,
um rastro que se destaca de maneira muito forte, parecendo acionar uma entidade (o “tempo”),
pois o modo como os verbos são flexionados demonstra esse aspecto, como “anotaria”,
“aparecesse” e “anotava”.
Na fala de Hugo temos dois elementos do tempo que atuam de maneira muito relevante.
Um elemento surge quando ele diz “vamos supor”, que está relacionado a uma questão de
imaginar o futuro, uma projeção do que pode acontecer na sala de aula. O outro é “aparecesse”.
Esse verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo sugere uma probabilidade de acontecimentos,
possibilidades que estão condicionadas a outras. Em nossas análises, consideramos que tais
rastros do tempo sugerem a ação de um outro actante, que intitulamos de “Escola imaginada e
contingenciada”. Esse actante tem substancial poder de ação nos planejamentos das aulas dos
licenciandos.
Parece-nos que a “Escola imaginada e contingenciada” age induzindo os licenciandos a
preparem suas aulas com uma certa flexibilização do que poderia (ou não) ocorrer nos momentos
das aulas. Contingências que eles “anotariam” se por um acaso “aparecesse” algo, estando ligado
a um acontecimento anterior e com uma possibilidade do que pode surgir. Esse é um elemento
(actante) interessante, pois causa uma situação em que os discentes devem, de certa forma, se
preparar para outras possibilidades, já que eles não têm certeza e apenas imaginam como será a
escola.
Outra passagem em que observamos mais elementos do tempo como um rastro dessa
escola imaginada e contingenciada é quando os alunos Mara e Ivo não só constroem suposições
de como será a aula, mas supõem também as respostas dos alunos;

Muitos já sabem, então eles vão responder. Bom, então muitas vezes temos respostas,
“a... comemos porque temos fome, porque é gostoso e tal”, e a gente ia explicar porque
desse tipo de resposta (Mara 26/09/2017 04:37).
Aqui nessa importância, nós vamos falar um pouco também sobre doença, que
geralmente na sala gera muito dúvida. Obesidade, que é uma doença assim, que cada
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vez tem mais, então eles perguntam muito, e assim, a gente acha que ia perguntar, a
gente ia explicar que é um transtorno, ou come demais, ou numa alimentação não muito
bem balanceada. A gente ia falar dessas coisas assim, que é o que gera mais falação em
sala de aula (Ivo 26/09/2017 06:32).

Nas falas de Mara e Ivo, os trechos em negrito nos mostram a forma com que eles supõem
a interação com os alunos em sala, esperando as possíveis respostas e toda a proposição feita de
como seria a reação dos alunos. Temos mais uma vez o tempo deixando o rastro dessa escola
imaginada e contingenciada, emergindo na maneira com que os licenciandos antecipam algumas
questões futuras. Isso pode ser visto na fala de Mara, “eles vão responder”, ou seja, já é esperado
que apareçam algumas respostas para suas perguntas e, nesse caso, eles até predizem uma
provável resposta dos alunos: “comemos porque temos fome, porque é gostoso e tal” (é
interessante pontuar que esses “alunos” também são imaginários).
Na fala de Ivo, aparecem os actantes que reafirmam essa antecipação, quando o mesmo
diz “a gente acha que ia perguntar” e “é o que gera mais falação em sala de aula” – neste caso até
com um elemento de certeza. Ou quando ele afirma que “o que gera mais discussão”, o que nos
leva a pensar de onde eles trariam tais certezas.
Percebemos que imaginar uma escola com contingências (daquilo que poderia ou não ser)
traz elementos para pensar a questão da (im)previsibilidade da ação docente, exercitando o
pensamento daquilo que é possível de acontecer quando se estiver dando aula, por exemplo.
Portanto, podemos pensar sobre o cumprimento dos objetivos da aula, da previsibilidade e do
ponto que se quer chegar. Dito de outra forma, os licenciandos expõem qual é o foco da aula e
pontuam o que é esperado para que essa aula tenha andamento.
Outro momento em que essa performance do objetivo de ensino se torna evidente é
quando Ari faz proposições:

[...] a ideia nossa era montar o quadro e a gente ia separar os alunos e grupos, e ia
perguntar “os alimentos que vocês gostam e que não gostam” e a gente ia, o professor,
colocando em tópicos, cada um desses alimentos. Depois dessa listagem, o professor ia
tentar chegar na origem desses alimentos, então, se for uma fruta, ela é de origem
vegetal, de origem animal, de origem mineral? Então a gente ia ver um pouco dos
conhecimentos do que os alunos têm sobre isso, e gerar um pouco de discussão,
porque as vezes o aluno “a eu acho que isso é de origem vegetal, mas também contém
mineral”, e discutir um pouco sobre isso (Ari 26/09/2017 07:11).
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Nessa proposta, Ari diz sobre coisas que eles “iam” fazer, projetando um futuro, uma
possibilidade. Contudo, é interessante pensarmos até que ponto essa possibilidade é previsível ou
não. Esse trecho fica evidente, pois, apesar de fazer uma projeção de uma aula futura, as
propostas não são tão flexíveis como se poderia imaginar, como na parte “o professor ia tentar
chegar na origem desses alimentos”. Isto é, há sim uma proposta, mas com o imaginário do que
vai acontecer e o que será feito a partir disso.
Um actante que é arregimentado nessa fala é o “aluno”, que é chamado para refletir sobre
os possíveis conhecimentos que ele tem sobre a “composição dos alimentos”. Dessa forma, esse
grupo apresenta uma proposta de um plano de aula em que a continuidade e o andamento da aula
se dão pelas interações que os prováveis alunos terão sobre esses tópicos. Destacamos a atenção
dada para o “processo”, pois eles apresentam o objetivo da aula e, dessa forma, “o professor ia
tentar” alcançar esse objeto. Entretanto, é ponderado que para se chegar ao ponto, um outro
actante surge: os “conhecimentos prévios” dos alunos. Eles, por sua vez, serão considerados
nesse movimento para compor essa “discussão” que, segundo Ari, é “gerada” pelos alunos.
Até esse momento, seguimos os rastros deixados pelo tempo, ou seja, seguimos diante das
falas dos licenciandos os tempos verbais utilizados em suas apresentações. Reafirmamos que
esses rastros nos levam a um actante que age de forma expressiva nesses episódios: a “Escola
imaginada e contingenciada” (a projeção de uma possível escola). As propostas são realizadas a
partir de um contexto hipotético, imaginado tanto para a escola, em termos de estrutura, quanto
para as possíveis interações com os alunos e professores.
Ainda nessa mesma aula, o segundo grupo que apresenta o tema “Sistema Esquelético
humano” traz elementos de sua proposta metodológica, de avaliação e entendimento curricular.
Dessa forma, percebemos outros rastros deixados pelas ações:

A nossa proposta é sobre o conteúdo do sistema esquelético né, o nosso alvo seria a
turma do 7º ano, com 7 aulas de 50 min cada. Nosso objetivo é descrever a estrutura
geral do corpo humano, porque avaliando a bibliografia que nós utilizamos,
percebemos, e também na nossa vivência de ensino fundamental, é quantidade de
listas né, que a gente aprende, é uma coisa muito abstrata então a gente, o aluno quando
não tem contato com um esqueleto propriamente dito, fica muito aleatório e de difícil
compreensão, então o nosso objetivo aqui foi esse, trazer para os alunos algo mais
concreto, do que simplesmente um desenho no livro didático e uma lista de ossos e sem
nenhuma associação ou função. O objetivo é esse, uma visão mais panorâmica mesmo
do esqueleto em si, e suas principais funções. A metodologia que a gente discutiu e
decidiu usar, seria as aulas expositivas, com a explicação mesmo do esqueleto, dos
principais ossos, das funções, e usando vídeo, animações, e nós optamos, como uma de
nossas ferramentas, seria um jogo, para que aluno se familiarize por meio de “quiz”,
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com umas perguntas voltadas, é, bem simples, nada muito elaborado, mas que trouxesse
um entendimento melhor do conteúdo. A avaliação seria uma prova escrita, atividade
em sala de aula e participação (Dilma 26/09/2017 37:58).

Esse grupo traz inicialmente um plano de aula com elementos que nos permitem entender
os objetivos, as propostas e avaliações. Para isso, identificamos os actantes como “a turma de 7º
ano”, “bibliografia”, “aula expositiva”, “vídeo”, “animações”, “jogo” e “quiz”. Todos esses
performando um formato de apresentação que mostra a proposta de ensino – e tidas como
“ferramentas” para serem utilizadas para o cumprimento do objetivo. É interessante destacar
“nossa vivência” para dar suporte ao objetivo da aula, uma vez que eles (os licenciandos) fazem
uma relação de como esse conteúdo foi apresentado quando foram alunos do Ensino
Fundamental.
Na organização dessa aula, os documentos legais (o “CBC”), também influenciam na
construção da aula, pois é especificado em quais tópicos o grupo se baseou. Além disso, o “livro
didático” e do “livro de graduação” foram arregimentados para dar suporte para esse
planejamento. No momento dessa explicação foi utilizado o datashow como recurso didático. O
licenciando Fábio apresenta as questões específicas do conteúdo de ensino em sua explicação:

No nosso conteúdo programático, a gente tentou ficar bem próximo do CBC do Ensino
Fundamental, especificamente do 7º ano, que lá estava o seguinte que era o eixo
temático 2, tema 8, dinâmica do corpo humano e saúde. E a gente tentou chegar o mais
próximo do que fala o CBC, lá tinha outros tópicos, mas a gente pegou o extrato e
iremos abordar ele. No caso da anatomia do esqueleto, a gente ia começar com
conceitos e funções, do que se trata o sistema esquelético, quais as funções, aí depois a
gente ia abordar o esqueleto apendicular e axial (ele explica – inaudível) a gente não ia
aprofundar nos ossos do crânio, a gente só ia falar ossos do crânio. A gente ia abordar
também a coluna vertebral, e a região da caixa torácica, e a função, nada de muito
aprofundado, ia ser mais básico mesmo. No caso dos ossos, a gente ia falar dos ossos
longos, curtos, planos e irregulares, esses aqui, a gente ia falar o que são eles e quais
são, mas a gente ia focar mais nos longos, pelo fato da dele ser mais fácil de visualizar.
E no caso das articulações ósseas (ele explica – inaudível) a gente ia abordar só a
estrutural. No mais, o que a gente propôs foi isso, claro que teria uma continuação, mas
o tema seria isso. No caso da nossa bibliografia básica, a gente utilizou o CBC de 2006,
disponível do site da secretaria, o livro didático disponibilizado pela escola, a gente
poderia pegar um livro qualquer, mas a gente vai usar o da escola mesmo, porque está lá
pra ser usado então vamos usar. No caso do livro de graduação, a gente vai utiliza esse
livro aqui, que é o corpo humano. O material complementar, nós pegamos esses dois
vídeos no YouTube, que uma fala sobre [inaudível] e sobre funções (Fábio 26/09/2017
40:33).

Nesse trecho é possível identificar os actantes que agiram de forma significativa para o
planejamento dessa aula. Mais uma vez o uso de “ia”, “iria, “seria”, “teria”, atuam como
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construções que identificam o tempo e deixam o rastro de planejamento para um futuro. Temos
também um actante que age de maneira muito expressiva: o “esqueleto”, que direciona toda a
organização da aula, o conteúdo que será abordado, pois é a partir dele que diversos “conceitos”
surgem, como “ossos do crânio, coluna vertebral, ossos longos, curtos, planos e irregulares”. É
interessante notar que além de abordar os “conceitos”, as “funções” se tornam algo muito
relevante para a condução dessa aula, já que essa ideia (explicar as funções) se torna um elemento
norteador do planejamento, com a apresentação “do que é” e “do que ele faz”.
Dessa forma, podemos pensar com Latour (2015, p. 135) na ideia do “que faz fazer” os
objetos, pois o esqueleto é um actante que estando presente na apresentação, incita diversos
conteúdos, conceitos e possibilidades de explorar determinado assunto. Mesmo que os discentes
tenham explicitado no início da apresentação que o assunto não seria aprofundado, é retomado
em várias situações que envolvem explicações conceituais de termos específicos para os colegas,
como “esqueleto apendicular e axial” e “articulações ósseas”. Sendo assim, mesmo que o foco de
sua apresentação tenha sido enunciado como o de apresentar os objetivos de ensino, há momentos
em que emergem explicações conceituais e apresentação de nomenclaturas biológicas. Parece-nos
que o fato de ter um esqueleto no momento da apresentação aponta algum tipo de influência no
surgimento dessas explicações.
Consideramos o “YouTube” como um actante que também atuou nesses planejamentos,
mesmo surgindo pontualmente ao final como “material complementar”. Portanto, o conteúdo do
vídeo fez com que os licenciandos o escolhessem para exemplificar o assunto de sistema corpo
humano. Mais uma vez, podemos perceber que as “funções” surgem como direcionamento dessa
aula e o “YouTube” surge como uma possibilidade de complementação dessa proposta. Esse
actante age de forma muito rápida, pois não houve nenhum detalhe sobre os vídeos ou conteúdo
mais específico, visto que o licenciandos não apresentam uma explicação do motivo de se utilizar
dois vídeos para exemplificar as funções.
Outro grupo que apresenta o tema sobre Sistema Digestório também traz elementos que
corroboram com a questão da performance da prática como objetivos de ensino:

Aí a segunda aula seria mais expositiva, depois de ver os conceitos prévios dos
alunos, seria mais expositivo. Aí a gente usaria, seria expositiva pra falar do sistema
digestório, pra identificar os órgãos, as funções de cada um, e pra fazer os alunos
entender a importância de cada etapa da digestão. Aí a gente utilizaria o quadro negro
pra desenhar, fazer esquemas e também de acordo com os recursos da escola, uma
tem data show, outras não né (Rosa 04/10/2017 43:00).
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Aí a gente pensou em levar material também, aquele torso humano se a escola tivesse,
pra melhor visualização dos alunos. Aquele material que tem as peças que podem ser
tiradas, é um torso humano, mas se não tiver, podemos utilizar outros materiais
disponíveis, como aqueles banners que tem (Beatriz 04/10/2017 42:43).
Ou mesmo o desenho mesmo né, porque se não tiver nada (Rosa 04/10/2017 0:22).

Percebemos que a forma com que os alunos lidam com a apresentação se dá por meio de
uma espécie de “manual” ou um roteiro da aula, como “a gente dividiu em três aulas” e “a
segunda aula seria mais expositiva”. Assim, percebemos mais uma vez quais são os objetivos das
aulas, como serão conduzidas e de que forma as atividades serão abordadas.
A forma com que esse grupo imagina os possíveis recursos da escola – nesse caso, os
actantes que performam essas propostas de aula –, como a “lousa”, o “Datashow”, o “torso
humano”, o “banner” e até o “desenho”, serão realmente arregimentados somente “se” a escola
tiver esses equipamentos. Isto nos permite pensar que os licenciandos tem uma visão de
diferentes possibilidades de realidades, como é possível observar quando a estudante traz em sua
fala a conjunção condicional “se a escola tiver” e “de acordo com os recursos da escola”, ou seja,
o planejamento de aula é feito pensando nas diversas estruturas que podem ser encontradas (ou
não) nas possíveis escolas que os licenciandos irão trabalhar.
Temos, nesse momento, actantes que agem na organização do planejamento, no caso os
recursos didáticos mencionados, mas estes estarão condicionados a uma questão da
(im)previsibilidade. Com isso, percebemos o “se” como um actante de desvio, de translação
(LATOUR, 2011), uma vez que a aula é planejada com uma certa abertura para a existência ou
não de determinado recurso didático. A existência ou não desses objetos em uma sala de aula
determina os diferentes modos de ação do professor, bem como o planejamento que é feito com
base nessa existência. Portanto, percebemos que para essas licenciandas, as ações enquanto
docente estão diretamente vinculadas a materialidade dos recursos que as escolas oferecem para
as aulas.
Por um lado, podemos refletir sobre como os licenciandos planejam suas aulas com vistas
às diversas possibilidades do que pode ser encontrado no cotidiano de sua profissão – o que lhes
permite criar e imaginar diferentes realidades. Por outro lado, também emerge um conjunto de
dúvidas, incertezas e ausências. Dessa forma, esse planejamento aparece com muitas
possibilidades, às vezes demais. Isto é, não há uma orientação do que deve ser seguido e esse
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condicionante, de certa forma, mostra uma angústia desse plano de aula, ainda mais se
considerarmos a assertiva “Ou mesmo o desenho né, porque se não tiver nada” (Rosa 04/10/2017
0:22), o que traz essa ideia de falta e de as ações estarem condicionadas somente “se” houver
determinado actante.
Vejamos a Figura 4 que evidencia essa performance e traz elementos que nos permitem
rastrear as ações.

Figura 4 – Representação da performance dos objetivos de ensino, realizado por meio do Gephi®. O Círculo
roxo representa a “escola imaginada e contingenciada”.

Ao pensarmos sobre essa performance de propostas de aula, temos um foco muito
significativo na apresentação dos objetivos das aulas, na maneira de condução e na forma com
que ela foi distribuída. Para isso, o actante que esteve agindo a todo momento foi a “escola
imaginada e contingenciada” (círculo roxo), uma vez que os licenciandos verbalizavam
possibilidades e projeções futuras que, na maioria das vezes, estavam relacionadas com os
objetos presentes nos ambientes escolares. O principal rastro deixado por essas ações é o
“tempo”.
Nas falas dos licenciandos, os tempos verbais nos indicavam que havia, naquele
planejamento, uma escola hipotética com diferentes possibilidades e realidades. Sendo assim, as
apresentações deixavam rastros, tais como “ia”, “iria”, “faria”, ou seja, marcas de algo possível
que, de certa forma, remete ao passado, mas com uma projeção para o futuro. Portanto, podemos
refletir sobre o poder de ação dos não-humanos nesses planejamentos de aula. Os licenciandos
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trazem esses elementos para a apresentação, em que, na maioria das vezes, as aulas são
conduzidas a partir ou até mesmo por meio desses materiais (por exemplo, o “esqueleto”).
Tal fato nos leva a pensar sobre as relações assimétricas propostas por Latour (1994), em
que não há, de antemão, uma “igualdade” entre os actantes, mas no curso da ação e na forma com
que foram arregimentados. Nos eventos analisados, identificamos que os actantes desempenham
um papel significativo para se pensar e planejar uma aula de Ciências para alunos do E. F.
Assim sendo, por meio desses movimentos, percebemos que os planejamentos de aula
desses licenciandos agem a partir do actante “escola imaginada e contingenciada”. Dessa forma,
ao analisarmos essa performance, há evidências de duas questões interessantes para pensarmos
acerca da formação de professores. Uma delas está associada a “aquilo que imagino”, isto é, os
licenciandos propõe um planejamento de um determinado conteúdo para uma escola, uma turma
idealizada. O outro ponto está ligado ao “que imagino que pode ou não acontecer” e, dessa
maneira, os planos de aula são elaborados a partir de diferentes possibilidades que podem ser
encontradas no local de trabalho.
Podemos considerar que essas ações proporcionam aos licenciandos pensar em
alternativas relacionadas a sua atuação docente, uma vez que não é posta nenhuma limitação
sobre esse processo de criação de planos de aula. Por outro lado, há certa “angústia” por parte
desses planejamentos que são propostos visando a possibilidade de algo acontecer ou não. Sendo
assim, parece que os licenciandos estão caminhando em dois movimentos, ora preparados para as
diferentes realidades, ora sem realmente saber o que pode ser encontrado pela frente.

4.1.2 Quanto à explicação de conceitos biológicos
Neste item apresentamos uma performance da Prática como Componente Curricular a
qual percebemos e denominamos de explicação de conceitos biológicos. Nela é apresentado o
formato da aula em conjunto com a explicação e conceituações sobre o conteúdo biológico
específico de ensino. Ao mesmo tempo em que os licenciandos apresentam suas propostas, eles
definem, explicam e exemplificam os conceitos trazidos para aquele conteúdo.
No trecho a seguir, a licencianda Lara nos dá indícios de que sua apresentação teria um
formato de uma aula para o Ensino Fundamental, cujo tema é ecologia:
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Boa noite. A gente vai continuar a aula do assunto de ecologia, e relembrando das aulas
passadas, a gente viu hábitat, onde as espécies moram, vimos também nicho ecológico,
que é como se fosse o modo de vida de cada espécie, a gente viu população,
comunidade, ecossistema e biosfera. E hoje a gente vai ver um pouco sobre algumas
relações ecológicas entre os seres vivos (Lara 05/09/2017 29:20).

Percebemos, na fala da licencianda, que são acionados elementos de continuidade entre
situações de ensino quando ela diz “a gente vai continuar” e “vimos também nas aulas passadas”,
de uma forma em que se supõem que os alunos já tenham visto uma parte inicial sobre o assunto
“ecologia”. Dessa forma, acreditamos que os actantes “tempo da escola” e “currículo escolar”
deixam rastros organizando a aula em torno da sequência de conteúdos/conhecimentos
específicos apresentados ao longo das aulas. Ao mesmo tempo, os próprios conceitos biológicos
dão ordenamento à sequência de ensino, o que pode ser evidenciado quando a licencianda traz
explicações sobre o conceito de “hábitat” e “nicho ecológico”, elencando os conceitos que já
foram explicados em outro momento, como “população, comunidade, ecossistema e biosfera”. O
próximo trecho esclarece um pouco mais sobre a continuidade e explicação do tema:

Também sobre o tópico da teia alimentar, a gente vai falar sobre predativismo ou
predação, que é quando o animal do nível trófico superior mata e se alimenta de um
animal de um nível trófico inferior. No caso agora, montaria junto com os alunos,
perguntando quais são os animais que se alimentam de outros animais pra montar uma
teia (João 05/09/2017 29:42).

Nessa fala de João, podemos perceber que há um modo de apresentar, no qual ao mesmo
tempo em que é explicado “o que é predativismo”, “que é quando[...]”, é colocada uma
importância na explicação conceitual do conteúdo como, por exemplo, “o animal do nível trófico
superior mata e se alimenta de um animal de um nível trófico inferior”. Portanto, essa explicação
dá suporte para a proposta de “montar uma teia” com os “alunos”. A seguir, apresentamos outro
exemplo de como os licenciandos apresentam os conceitos biológicos e a atenção que é dada a
eles:

Então, eu falaria sobre competição, e como teria uma relação desarmônica, ou desigual.
Temos uma competição interespecífica que são os animais da mesma espécie. E nós
vemos que a competição acontecendo por causa de reprodução, onde a maioria dos
pássaros passam por isso, os machos competem pela fêmea mais apta a reprodução.
Porém a competição não é uma relação ecológica de todo ruim, por que ela serve como
um controle, pra não te uma superpopulação. Porque em certos casos, quando há muita
competição, aumenta a demanda, a necessidade por mais água, por mais alimento, mais
luz. Então a gente tem a migração de uma espécie para outro ambiente, ou até mesmo a
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extinção dela. Nós pensamos também em fazer um "para casa', propor uma ideia deles
assistirem um filme em casa (inaudível) e trazer pra gente quais as relações ecológicas
que eles viram nesses filmes. A gente pensou em deixar mais pra frente o assunto de
biodiversidade, de ética, porque vê falar muito hoje em dia e a gente então vê isso na
prática (Rita 05/09/2017, 32:59).

Nesse trecho fica mais evidente como os conceitos biológicos parecem atuar com força
nos planejamentos de aulas dos discentes. Apresentar o conceito de “competição interespecífica”
e até mesmo enfatizar os exemplos de “competição” traz/desperta/incita/provoca (ou faz-fazer,
proposto por LATOUR, 2015) nestes discentes, as explicações conceituais “(...) que são os
animais da mesma espécie”. Curioso é que, somente ao final de toda a explicação conceitual,
surgem os actantes “nós” e “deles” se referindo aos seres humanos que fazem parte dessa aula.
Quando os alunos da educação básica (eles) são arregimentados nesse planejamento, os
licenciandos (nós) que estão apresentando os associam a “filmes” e “para casa”.
Diante do que foi apresentado, consideramos que essa proposta de ensino é um híbrido de
um planejamento que se mescla com uma performance quanto aos objetivos de ensino e quanto
aos conceitos biológicos. Afinal, ainda atua com certa força a ideia de continuidade que surge ao
final da fala de Rita, ao dizer quais serão os próximos assuntos a serem tratados. Dito de outro
modo, o planejamento não tem um caráter “fechado” ou delimitado. Há, ainda, assuntos como
“biodiversidade” e “ética” que demonstram essa ideia, quando eles pontuam “[...] deixar mais pra
frente”.
Seguimos com análises de outros eventos em que demonstram a ação de como os
licenciandos abordam os conceitos biológicos nas propostas de aula:

Aí depois a gente ia falar um pouco, um pouco assim mais brando que ia não aprofundar
muito, a gente ia falar de carboidrato, a sua origem que pode ser animal ou vegetal,
celulose e amido ou se não glicose e sacarose que é de origem animal. A gente ia falar a
importância, que é fonte energia, e ia falar dos lipídios, que a gente não ia aprofundar
muito, falar que vem do óleo de soja, pode ser de origem líquida, de origem sólida, e a
gente ia falar que é importante também na membrana celular [...] (Ivo 26/09/2017
12:16).
Então tipo assim as vitaminas são um grupo de substâncias orgânicas né, bem extenso.
E são divididos em dois grupos, que são as vitaminas hidrossolúveis e vitaminas
lipossolúveis. As vitaminas hidrossolúveis são dissolvidas em água no corpo humano, as
vitaminas lipossolúveis são as vitaminas que se dissolvem em lipídios. Então ela tá
presente no corpo ela se dissolve em lipídios. Essa parte é bem importante, queria muito
explicar pros alunos, essa terceira aula seria mais extensa de todas, porque eu gostaria
de explicar cada uma das vitaminas. Assim, B1, ela é chamada de tiamina, entendeu?
onde ela tem? carnes, legumes, cereais integrais e verduras, entendeu? não é só nas
frutas, entendeu? e o que a falta dela dá? pode ocasionar beribéri, que é uma inflamação
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dos nervos, mas tipo assim, pode ocasionar, então é importante focar pra eles porque é
importante comer. Então tipo assim, B2, riboflavina, tá presente onde? e explicar cada
uma delas, principalmente as vitaminas, como eu separei aqui, que são hidrossolúveis,
que é o caso da vitamina C, principalmente as cítricas, e a falta dela pode causar
escorbuto. Então eu queria focar, no porque é importante ter, onde ela se dissolve, o que
a falta dela pode ocorrer (Mara 26/09/2017 13:06).

Ivo arregimenta vários conceitos biológicos em sua fala. Inicialmente, ele apenas lista-os
sem maiores explicações, como “carboidrato, celulose, amido, glicose, sacarose e lipídios”. Mas
esses conceitos surgem reiteradamente de modo a explicar algumas fontes de energia e, já no
decorrer de sua fala, eles atuam de modo a dar importância a “membrana celular”. Na fala de
Mara, esses actantes se tornam ainda mais importantes, principalmente quando ela conceitua
alguns deles (“vitaminas”, por exemplo), em que a licencianda diz: “As vitaminas hidrossolúveis
são dissolvidas em água no corpo humano, as vitaminas lipossolúveis são as vitaminas que se
dissolvem em lipídios”. Em sua fala, ela ainda arregimenta outros actantes conceituais, como
“B1, timina, B2, riboflavina, beribéri, hidrossolúveis, vitamina C, escorbuto”.
Apesar de os licenciandos anunciarem que não irão dar maiores explicações, eles
continuam arregimentando uma quantidade considerável de conceitos biológicos e passam a
explicá-los, como, por exemplo, na fala de Mara ao dizer “[...] pode ocasionar beribéri, que é uma
inflamação dos nervos [...]”. Uma vez arregimentados esses conceitos (assumidos nesta
investigação como actantes), uma rede desses conteúdos biológicos emerge evidenciando a
performance da explicação de conceitos e exemplos. Interessante observar que o actante “aluno”
somente atua no início das explicações conceituais, em seguida ele é perdido no “mar” de
conceitos biológicos. Nesse caso, parece-nos que ele atuou como um mero intermediário
(LATOUR, 2012), isto é, durante essa ação esse actante ficou em segundo plano, sem poder de
agenciamento ou de alteração no curso dos movimentos.
Uma situação aparentemente inusitada que surge é que essa performance de apresentação
e definições conceituais faz aflorar por parte de outro licenciando, uma crítica, como se pode
observar a seguir:

E na aula 3, eu não sei como que esse assunto está sendo tratado no livro didático, eu
não lembro, mas eu fiquei me colocando no lugar do aluno de 8º ano, e eu fiquei tipo
“what the fuck?” eu fiquei bem assustado com um pouco demais de conteúdo, de
algumas palavras que achei que poderia ficar confuso assim, pra eles entenderem.
Teve um pouco de conteúdo demais, mas eu não sei como que isso está no livro
didático, esse conteúdo... (Hugo 26/09/2017 17:43).
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Como se pode perceber, um licenciando que estava assistindo à apresentação do trabalho
dos colegas se sentiu incomodado com a quantidade de conceitos que foram colocados. Hugo
demonstrou certa preocupação de como esses conceitos foram apresentados para alunos de 8º
ano, podendo “ficar um pouco confuso para eles”. Isto é, o licenciando trouxe um elemento
importante que é a atenção a adequação do conteúdo aos alunos daquele ano.
O “livro didático” mais uma vez é colocado com um actante importante nos momentos de
se pensar a forma de construir o planejamento de aulas e, até mesmo, em orientações dentro de
cada aula. Por exemplo, na fala de Hugo há uma reflexão: “Teve um pouco de conteúdo demais,
mas eu não sei como que isso está no livro didático, esse conteúdo”. Na passagem em questão, o
“livro didático” surge como um balizador dos conteúdos de ensino. Outro actante que também
atua é “o aluno da educação básica”, quando o licenciando que faz a crítica o traz para reforçar
essa ideia de que a conceituação está “um pouco demais” (Hugo 26/09/2017 17:43) e que, talvez,
“eles” (os alunos) ficariam confusos devido a quantidade de assuntos trazidos pelo grupo.
Portanto, podemos perceber que há uma certa crítica ao modo de apresentação desse tema
devido ao foco dado nas conceituações. Em nossa perspectiva, ancorada nos estudos latourianos,
entendemos que nesse momento há uma tentativa de desestabilização da rede construída pelos
apresentadores, uma vez que é submetida a um teste de força6 (LATOUR, 2011) essa proposta de
exposição conceitual para alunos do E. F. A crítica do colega é se, a partir da quantidade de
conceitos biológicos apresentados, os alunos da educação básica irão conseguir entender. Parece
que nessa crítica o actante “aluno” tem uma centralidade maior que os conceitos biológicos, uma
vez que há uma preocupação na adequação do que vai ser ensinado para aqueles que vão
aprender.
Na Figura 5, a seguir, exemplificamos como fica elaborada a rede dos actantes que
atuaram nessa performance da prática. Observe a “explosão conceitual” com termos e conceitos
específicos da área da Biologia.

6

Para Latour (2011), a realidade é o que resiste aos testes de força, isto é, as oposições e os movimentos contrários.
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Figura 5 – Representação da performance da explicação de conceitos biológicos, realizado por meio do
Gephi®.

Identificamos, em nossas análises, uma performance da explicação de conceitos
biológicos que atua de forma híbrida, pois opera em conjunto com a apresentação de uma
proposta de ensino. Assim, actantes como “escola”, “alunos”, “professor” e “currículo” são
arregimentados e atuam com uma série de conceitos biológicos. Se por um lado os primeiros
permitem/proporcionam/sugerem tempos, ordenamentos e sequenciamentos dos processos de
ensino-aprendizagem, por outro lado, os últimos são citados, explicados, definidos e
exemplificados e tomam uma parte considerável do tempo das aulas/apresentações dos
licenciandos.
Tal situação nos leva a indagar sobre os motivos pelos quais, para estes professores em
formação, os conceitos biológicos ainda são elementos tão centrais em suas propostas de aulas a
ponto de se dedicarem com significativa ênfase em explicar para os pares – sujeitos os quais a
princípio já os compreendem. É interessante percebermos que os actantes “autores” e “livro
didático” aparecem de forma pontual para compor essa proposta de aula, se compararmos com a
quantidade de actantes conceituais ao analisarmos a Figura 5.
Portanto, é necessário refletir acerca de como os licenciandos pensam sobre sua atuação
docente, destacando em determinados momentos um viés mais voltado para o conteúdo, para a
conceituação, explicação e definição de funções. Mesmo que o planejamento seja apresentado
para seus pares, há um esforço em ter um certo domínio dos conceitos biológicos. Tal fato é
possível de ser rastreado por meio das explicações dos conteúdos realizadas nas apresentações.
Há de se ressaltar a importância da crítica pelo par, quando, por exemplo, um licenciando que

81
assistia à apresentação dos colegas se sente incomodado e pondera sobre a quantidade de
conceitos que foram mencionados. Acreditamos que nesse momento houve uma “instauração de
uma controvérsia” – uma discordância entre actantes – proporcionando uma desestabilização da
rede que estava sendo erguida até aquele momento.
Ao pensarmos sobre a formação de professores, esses movimentos nos levam a refletir
sobre tais episódios e, com isso, que há uma forte tendência dos licenciandos a se atentarem mais
para o entendimento do conteúdo biológico. Isso parece-nos estar relacionado a um modelo dito
mais “tradicional” de formação, uma vez que é considerado e dado uma importância maior para
que os conhecimentos sejam compreendidos pelos alunos. Contudo, esse modelo é contraposto a
partir do momento em que temos o questionamento sobre a quantidade de conteúdo a ser
ensinado para alunos do E. F. Com isso, percebemos que há um outro pensamento sobre a
formação, sendo ela mais voltada para uma perspectiva focado no aluno e no processo de ensinoaprendizagem.

4.1.3 Quanto aos saberes pedagógicos
Neste item apresentamos aquilo que conseguimos identificar como a performance da
prática quanto aos saberes curriculares e os saberes da formação profissional. Essas
performances emergiram quando os licenciandos indicaram elementos da sua formação enquanto
professor, como é o caso dos “conhecimentos prévios” – um actante que agiu em diversos planos
de ensino. Já quanto aos saberes curriculares, notamos que surgiram quando os licenciandos
evidenciaram elementos sobre o conteúdo a ser ensinado, revelando, por exemplo, em que
momento do currículo do ensino básico tal conteúdo estaria localizado. A seguir, apresentamos
um trecho com a fala da licencianda Mara evidenciando alguns desses elementos:

A gente montou uma aula para uma turma de 7º série/8º ano, e é basicamente sobre
nutrição. A gente separou em 3 aulas e a gente tá deixando claro que o início da matéria
da 7º série, eles já aprenderam citologia, sobre células, então a gente tá usando os
termos que eles já ouviram antes. Então se eu falar lipossolúvel, eles vão ter uma
noção do que é. Então, a gente começou com uma primeira aula que a gente ia
instigar o conhecimento e começar a perguntar, como a aula é basicamente sobre
nutrição, a gente ia perguntar “porque comemos?” (Mara 26/09/2017 04:37).
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Nesse trecho, é possível identificar na fala da licencianda um actante que promove uma
significativa alteração no curso das ações do planejamento da aula desse grupo. O actante “turma
de 7ª série/8ºano” sinaliza aonde está localizado curricularmente o conteúdo a ser ensinado.
Então, a ação localizadora do actante “turma de 7ª série/8ºano” permite que a licencianda faça
afirmações do tipo: “eles já aprenderam citologia” e “eles já ouviram antes” e, assim, baliza a
organização e o planejamento da aula. Acreditamos que essa ação do actante faz emergir uma
performance da prática que denominados de performance da prática quanto a saberes
curriculares.
No trecho apresentado percebemos que “instigar o conhecimento” aparece na proposta de
uma primeira aula, para entender o que os alunos sabem sobre aquele conteúdo. Dessa forma,
depreendemos um movimento em que os licenciandos planejem suas aulas a partir do
entendimento que os alunos já tiveram contato com determinado conteúdo e, ao mesmo tempo,
há um esforço em compreender o que eles têm de conhecimento acerca do tema da aula. Nesse
caso, apresentada uma pergunta introdutória (“porque comemos?”) no intuído de sondar o que os
alunos sabem sobre “nutrição”, por exemplo.
No próximo trecho, apresentamos mais um exemplo da atuação do “conhecimento prévio”
no planejamento de aula;

O conteúdo é célula, matéria de 8º ano. E na primeira aula a gente vai a gente vai ver o
que os alunos tem de conhecimento prévio. A gente vai perguntar “o que é uma
célula?” “como sabemos que elas existem?” “como as células se organizam?” “Todos os
seres vivos possuem célula?” “todas as células são iguais?” De acordo com as respostas,
a gente ia montar as outras aulas e a gente ia explicando também (Brenda 04/10/2017
0:57, lê o que estava escrito na lousa).

Podemos perceber, novamente, a demarcação do currículo quando indicam que o
conteúdo de “célula” é do “8° ano”. Dessa forma, esse actante (8º ano) localiza o conteúdo de
ensino. Com isso, é apresentada a organização e sequenciamento da aula, quando é dito “na
primeira aula”, sendo colocada como uma aula introdutória com o objetivo de analisar “o que os
alunos têm de conhecimento prévio”. De acordo com as perguntas “o que é uma célula?”, “como
sabemos que elas existem?”, “como as células se organizam?”, ‘Todos os seres vivos possuem
célula?”, “todas as células são iguais?”, e a partir do que os “alunos” responderem, as aulas
seguintes seriam planejadas.
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Como é proposto pela licencianda, “a gente ia montar as outras aulas e a gente ia
explicando também”. Portanto, a primeira aula tem um papel determinante no fluxo das próximas
aulas, pois é baseando no que acontece e surge nela, para que as subsequentes possam ser
organizadas. Dessa forma, um actante que surgiu nesse momento (e em diversas outras falas dos
licenciandos) foram os “conhecimentos prévios”. Esse actante age de forma a marcar uma
orientação metodológica, ou o que podemos considerar como uma “teoria do método”, pois sua
ação, frequentemente, está associada a “instigar o conhecimento” ou “o que os alunos têm de
conhecimento prévio”, “essa sondagem do que eles sabem”, “ver o que eles sabem das coisas” e
“perguntas para despertar”. Emerge, assim, uma performance que entendemos como performance
da prática quanto aos saberes da formação profissional.
Neste momento, apresentaremos como a professora, ao final da apresentação dos
licenciandos, se relaciona com o actante “conhecimento prévio”, o qual teve bastante presença
nos planejamentos dos alunos. A professora aponta uma série de elementos que complementam o
que os alunos trazem para sua apresentação, como questões didático-pedagógicas e
metodológicas, questões sobre a profissão docente e algumas peculiaridades que ela destaca:

Eu tenho dois pensamentos, que não são para o grupo, são para todos, e um para casa,
pra todo mundo pensar. Que todos os grupos, de uma forma ou de outra, trazem uma
forma, na minha opinião, naturalizada, quer dizer, meio natural, meio óbvio, que a gente
tem de lidar com conhecimentos prévios. Acho que todos os grupos falaram, acho que a
Gabriela né, que falou no primeiro grupo, foi Amanda, depois no grupo da Nayara teve
um comentário, “a gente vai conversar com eles, pra ver o que eles sabem das
coisas”, acho que de vocês não falaram de conhecimento prévio, uma pergunta no
começo, uma coisa sistematizada, mas também pensou em ouvir o aluno antes de mais
nada. E nesse último grupo também teve a fala de saber os conhecimentos prévios, e
depois teve umas perguntas abre aspas “para despertar,” eu adorei, perguntas para
despertar, eu adorei mesmo. Por que a gente fica as vezes no automático, e despertar me
parece ganhar uma certa presença. Mas vocês falaram isso de uma forma muito bonita
dizendo, tem uma coisa que é perguntas nós sabermos do conhecimento prévio do
aluno e tem perguntas para despertar, quer dizer que são perguntas do campo mais da
retórica, você pergunta pra pessoa pensar, pensar o tempo todo, é minha função
como professora. A maior estratégia que eu uso são perguntas que não tem resposta,
portanto são perguntas para despertar, e eu vou continuar nessa ação de perguntas
para despertar, que eu aprendi agora. E essa minha pergunta: “o que fazer com o
conhecimento prévio do aluno?” Muito pouco que nós estamos na nossa função
docente, que estamos dispostos a ouvir o aluno. Não estou falando de você, estou
falando de mim (Professora 04/10/2017 9:51).

A professora, no trecho apresentado, critica a ação que os “conhecimentos prévios”
tiveram nas apresentações. Na sua fala, os conhecimentos prévios foram utilizados de forma
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muito “óbvia” ou até mesmo “naturalizada”. Ao propor outro modo de ação para esse actante, ela
sugere que trazer “perguntas para despertar” são mais interessantes, pois afastaria um pouco
dessa ideia de apenas querer saber o que o aluno traz de conhecimento, abordando questões que o
faça “pensar”. Segundo a professora-formadora, essa é uma das funções do professor, bem como
uma estratégia que pode ser utilizada para sair desse “automático”.
Ao final de sua fala, a professora-formadora faz um questionamento “o que fazer com o
conhecimento prévio do aluno?”, retornado ao pensamento inicial, que afirma que abordar esse
elemento em sala parece ser algo muito “naturalizado”, ou seja, é feita uma crítica a esse
movimento que é apresentado pelos licenciandos – e que muitas vezes é tido com um ritual de
passagem para poder falar do conteúdo de aula. Nesse momento, a professora-formadora
arregimenta os “conhecimentos prévios” diferentemente dos licenciandos, como uma forma de
questionar sua utilização durante as apresentações, sendo colocado como um ponto de partida
para dar início as propostas de aula. Mas a indagação vem do pensamento de até que ponto os
docentes “escutam os alunos” como forma de planejar suas aulas, não sendo somente uma ação
obrigatória para demonstrar um certo “cumprimento metodológico”.
Nesse próximo trecho de fala, a professora aponta alguns aspectos relacionados ao
cotidiano do professor e que corrobora com o pensamento anterior:

Estou falando de todos nós que trabalha com a docência, o quanto de fato eu... Eu
posso até te ouvir, mas o que de fato eu uso pra poder caminhar contigo, no sentido do
pensamento né. Ou dar sentidos a novos pensamentos. Isso é uma questão
extremamente difícil. Principalmente quando a gente tem um conteúdo objetivo que
tem que ser tocado. [...] no geral, como docente, não importa muito o que você sabe
sobre sua gestão, final você tem que saber “porque o intestino delgado é tão grande”.
É nesse lugar que a docência acontece, é entre o que aluno sabe, e o que a gente produz
de intenção do que deve ser sabido, né, eu tenho muito medo dessa parte do ter o que
tem que saber, do autoritarismo né (Professora 04/10/2017 12:37).

Nessa fala, ela aponta elementos (ou actantes) que estão presentes no cotidiano da vida do
professor e que, de certa forma, a questão pedagógica não se torna tão mais importante, mas o
conhecimento acerca do conteúdo biológico. A professora aponta uma crítica ao dizer que não é
importante o que o docente “sabe sobre gestão”, mas saber “porque o intestino delgado é tão
grande” é o conhecimento principal nesse trabalho. Podemos fazer uma relação, nesse ponto, com
questões que foram anteriormente colocadas quanto ao aspecto da ênfase dada ao conteúdo
específico, ao entendimento e explicação dos conceitos biológicos.
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Tal ponderação foi realizada pelo licenciando Hugo ao questionar a quantidade de
“conceitos” apresentados. Portanto, mais uma vez esse actante (conceitos) retorna e age de forma
a levantar o questionamento sobre a formação docente. Ainda nesse episódio, a professoraformadora pondera acerca das questões relacionadas com as exigências que são feitas ao docente
quanto ao conhecimento do conteúdo a ser ensinado. Ademais, ela ainda pontua: “é nesse lugar
que a docência acontece, é entre o que o aluno sabe, e o que a gente produz de intenção do que
deve ser sabido”, é nesse momento que surge o papel do professor, no lugar da pessoa que toma
as decisões e de entender quais os conteúdos que o aluno deve aprender.
Dessa forma, a figura do professor se torna o centro dessa reflexão, não bastando ter o
conhecimento do que deve ser ensinado, mas tendo, também, um entendimento sobre a “gestão” e
questões mais relacionadas ao ensino-aprendizagem. Sendo assim, ela aponta o “medo” desse
momento, do quanto o professor sabe e o que é exigido do aluno – o que é colocado por ela como
“autoritarismo”. Portanto, são acionados actantes que deixam rastros para uma crítica da
formação de professores. Vejamos mais trechos dessa aula:

Um dos princípios do mindfulness, disso que está sendo dito, é o que é, que todo
professor diz que não está dando conta mais de fazer, e tem a ver com o quanto você
está conseguindo estabelecer uma comunicação compassiva com o aluno. Ou seja,
olhar pro aluno, se relacionar com o aluno, ouvir o aluno de fato, e não, "diz ai",
enquanto eu penso em mil coisas que eu tenho que fazer, e então eu faço o que eu tenho
que fazer desde o início, que é papagaiar uma aula. Aí vem essa fala do grupo de vocês
né, de hoje, que tem muito a ver com isso que a gente tá tentando produzir no curso, né,
que é, como ter calma? Como é difícil ficar calmo lá na frente né gente. Respirar, e
olhar, e apressar, manter o [inaudível] da tecnologia, como funciona o objeto, das
coisas que você não sabe muito bem né, a gente não tem muito certeza da célula, a gente
esquece o que tem dentro da célula, dá aquele branco né. Você nem estava tremendo
com o papel né, porque é muito difícil, não é? (Professora 04/10/2017 17:19).

Analisando o trecho, é possível perceber esse movimento de imaginar a profissão docente
por meio dos actantes “professor” e “aluno” que são arregimentados pela professora-formadora
para dizer sobre esse momento de “comunicação compassiva”, em conjunto com uma série de
acontecimentos que podem estar presentes em uma aula. Ela aponta alguns elementos que se
fazem presentes e que tornam esse momento de reflexão mais próximo do que os alunos
apresentaram, que é o caso de “ter calma, respirar, olhar, apresentar”. Isso dialoga com o que
Korthagen (2012, p. 149) chama de “aspectos implícitos” da profissão docente, que muitas vezes

86
o licenciando está mais preocupado em falar na frente de várias pessoas, do que de entender
questões relacionadas à teorias e métodos de ensino.
Com isso, vem também o saber lidar com a “tecnologia”, que mais uma vez retorna aos
actantes não-humanos e seu poder de agência. Assim, podemos nos questionar sobre dois
aspectos, saber ou não lidar com a tecnologia tem uma influência na atuação docente? e de que
forma isso afeta o planejamento da aula? O que nos leva novamente a refletir sobre a
materialidade na profissão docente.
E também, é claro, o “objeto” que se refere ao conteúdo específico. Ao dizer que “a gente
não tem muito certeza da célula” e “dá aquele branco” fazem parte da atividade docente e que
muitas vezes essas questões se tornam tão mais importantes do que qualquer outra coisa. Dessa
forma, a professora-formadora elenca os actantes que estão relacionados ao cotidiano de um
docente do ensino básico, ponderando que há muitas questões que atravessam a profissão, para
além do conhecimento do conteúdo específico e pedagógico.
Para exemplificar, trazemos a Figura 6 que representa essa performance, de maneira que
elencamos os actantes que agiram durante esses momentos.

Figura 6 – Representação da performance pedagógica, realizado por meio do Gephi®. A cor rosa representa o
actante professora-formadora, o azul representa o professor(a), a cor verde, os alunos e amarelo os
licenciandos.

De acordo com a Figura 6, podemos perceber que a professora-formadora e os
licenciandos constroem redes sobre o planejamento de ensino com actantes diversos que são
acionados durante esse ato de imaginar o exercício da profissão docente. O professor (da escola,
imaginado) tem um papel central nessa performance, uma vez que está ligado a diversos actantes,
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os quais são arregimentados ao se propor reflexões sobre o cotidiano de uma sala de aula e de
outras situações que permeiam a profissão.
É importante analisarmos a quantidade e variedade de conexões com esse actante – o
professor –, desde os “conhecimentos prévios” até “medo”, sendo eles arregimentados pela
professora-formadora. Algo que nos chama atenção são outros elementos que agem para se
pensar a atividade docente, que estão mais ligados a questões do dia a dia do sujeito professor.
Nesses movimentos, entidades elencadas como a “calma”, a “respiração” e a “comunicação”
estão diretamente ligadas a possibilidade dessa pessoa conseguir lecionar, “ter condições para”.
Surgem, ainda, elementos como “medo” e “autoritarismo” que estão ligadas às questões
“políticas” e “sociais” que percorrem as escolas. Portanto, consideramos que a professoraformadora arregimenta elementos para formar translações de interesse sobre aquelas redes
construídas pelos licenciandos, com alguns actantes já elencados pelos licenciandos (por
exemplo: conhecimentos prévios, aluno, escola e conceitos) e outros que são arregimentados por
ela (por exemplo: professor(a), gestão, respirar, olhar, ter calma, autoritarismo e medo) para
construir uma reflexão sobre a atuação docente.
Diante do que foi exposto, consideramos importante ressaltar que a preparação para a
docência é atravessada por uma infinidade de elementos/questões (actantes), alguns dos quais
fogem ao escopo puramente conceitual, teórico ou metodológico. Se por um lado os professores
em formação apresentam certa tendência em privilegiar alguns deles (como os citados
anteriormente) o trabalho da professor-formadora parece ser o de rever/analisar como tais
elementos (actantes) estão sendo arregimentados pelos licenciandos e acrescentar outros que
considera importante.

4.1.4 Quanto à aula prática
Outro aspecto que observamos durante as apresentações dos licenciandos é que as
propostas de aula prática estão muito presentes. Vejamos, no trecho a seguir, extraído das aulas 3
e 4 elaborada pelos licenciandos Ivo e Beatriz, alguns exemplos disso:

Aí depois dessas aulas, a gente ia propor uma aula prática, de pirâmide alimentar (Ivo
26/09/2017 16:45).
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Ai a terceira aula depois que a gente apresentou o conceito, a matéria pros alunos a
gente ia fazer um jogo com eles, que é parecido com o jogo do Felipe, mas como a
gente já tinha pensando não dava mais pra mudar. A gente ia dividir a sala em duas
equipes. Vamos dividir a sala em duas equipes, e aí cada equipe vai receber um saquinho
com os órgãos do sistema digestório e uma pessoa tinha que retirar um órgão, sem ver a
imagem, falar qual é aquele órgão, e em seguida o professor ia fazer uma pergunta sobre
aquele órgão. E se a equipe responder certo, ela vai encaixar o órgão aqui (mostra o local
no desenho), aí a equipe que mais completar o sistema ia ganhar, seria nosso método de
avaliação. Em relação a participação dos alunos (Beatriz 04/10/2017 1:36).

Como se pode observar nos trechos anteriores, os licenciandos apresentam uma proposta
de uma “aula prática” que está localizada “depois dessas aulas” (Ivo 26/09/2017 16:45); após a
explicação do conteúdo biológico, indicando um lugar específico para a aula prática ocorrer. No
segundo trecho, os estudantes conferem à aula prática um caráter avaliativo, tendo lugar “depois
que a gente apresentou o conceito” (Beatriz 04/10/2017 1:36). Dessa forma, a licencianda
apresenta o “jogo” que “ia” ser realizado com “eles” (os alunos).
Interessante ressaltar que não é feita somente uma menção ao jogo, mas é explicado como
deve ser jogado (as regras e o passo a passo), como nos trechos “vamos dividir as turmas[...]”,
“[...] aí cada equipe vai receber[...]” e “[...] o professor ia fazer a pergunta sobre o órgão”. O
grupo propõe que esse jogo seja o “método de avaliação” sobre o conteúdo em questão, de acordo
com “a participação dos alunos”. Portanto, esse actante (aula prática) se torna um elemento de
importância nesse planejamento e nessa proposta de aula.
Outro grupo de licenciados também propõem uma aula prática, mas de uma maneira um
pouco diferente;

Boa noite, hoje nós vamos falar dos 5 sentidos usando mais ou menos o mesmo método
da outra aula. Então, no primeiro momento da aula, a gente ia trazer alguma coisa pra
eles comerem, tipo um biscoito e ia fazer perguntas sobre o gosto, a textura, o cheiro, o
som ao mastigar. E dessa forma ir conversando com eles sobre o assunto e sabendo o
que eles trazem de conhecimento prévio (Dilma 31/10/2017 36:41).
Aí na segunda aula a gente vai expor pra eles o conceito de visão, que é as estruturas
do olho, como eles enxergam a luz também. Na audição a gente ia explicar as estruturas
envolvidas na audição e como a gente ouve o som. E na terceira aula a gente ia explicar
sobre o tato, e as sensações, e depois o paladar e o olfato (Anita 31/10/2017 37:13).

Nesses trechos, a aula prática atua de um modo um pouco diferente. Os licenciandos
abordam essa proposta no começo da aula, colocando-a como uma possibilidade de se discutir
sobre “gosto, textura, cheiro e som ao mastigar”, juntamente com actante “conhecimentos prévio
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dos alunos”. A “aula prática”, nesse caso, parece atuar na introdução ao conteúdo da matéria de
ensino – os “cinco sentidos” –, uma vez que “expor o conceito” é colocada na segunda aula.
Assim, ela atua de forma diferenciada das dos grupos anteriores – a qual era de
consolidação do conteúdo já explicado na teoria. Isso pode ser analisado na fala de Anita, ao
apresentar as sequências das aulas (como em “aí na segunda aula”) e, a partir daí, apresentar os
conceitos de “visão, audição, tato, paladar e olfato”. Vale a pena ressaltar que, apesar de
evidenciarmos nesse momento as propostas de aula prática, percebemos elementos que já foram
descritos anteriormente, como a exposição dos “objetivos da aula”, a “proposta pedagógica” e até
mesmo a “explicação de conceitos”. Contudo, a proposta de aula prática retorna em outro
momento desse planejamento:

Na quarta aula seria uma aula prática. A gente pegaria uma caixa coloca objetos de
diferentes formas geométricas, e o aluno iria enfiar a mão lá dentro, teria uma abertura
nessa caixa. Eles iam tocar nesse objeto afim de identificar qual é esse objeto através de
sensações táteis. Durante esse processo a gente ia voltar nesses conceitos aqui e ia
explicar. Outra prática também, a gente iria vendar os olhos deles, e ia pegar pedaço
de fruta, de diferentes frutas, pra eles experimentarem, pro paladar e o olfato estar
desenvolvendo, e durante esse processo a gente ia voltando nos conceitos (Emanuel
31/10/2017 37:45).

Há, já de início, uma demarcação da “aula prática” na sequência do planejamento
colocada na “quarta aula”. Logo em seguida, o licenciando inicia a explicação de como seria essa
aula. Percebemos, novamente, o tempo deixando o rastro por meio do tempo verbal “pegaria”,
“iria, “iam” e “ia”, o que reafirma essas propostas de aula como possibilidades. Podemos
perceber que tal proposta vem em conjunto com a explicação do conteúdo, quando Emanuel diz
“a gente ia voltar nesses conceitos” e “a gente ia voltando nesses conceitos”. Nesse sentido,
observamos que a prática não é tida como um método avaliativo em si, mas atua enquanto
proposta de ensino de forma a relacionar elementos do conteúdo teórico ao prático.
Contudo, ainda se observa uma ênfase no “conceito”, “voltando aos conceitos”, de modo
que os alunos saibam muito bem sobre eles. Nesse trecho, Emanuel propõe duas práticas para
afirmar as relações com o conteúdo. É interessante que, para cada prática, o licenciando descreve
a forma com que seria realizada, como se fosse um passo a passo, o que, de certa forma, revela
uma atenção para esse momento. Como essa proposta de aula prática se demonstra de maneira
mais interativa, há um foco nos “alunos” quando os licenciandos elencam “eles” e “deles”
durante a explicação da prática.
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No próximo grupo, que apresenta o tema de ecologia, uma das integrantes começa a
escrever na lousa, enquanto o restante do grupo permanece esperando ao lado da mesa da
professora. Em seguida, iniciam a apresentação:

Boa noite, eu vou fazer do plano de ensino, é pro 7º ano. A gente vai continuar no tema
ecologia, sobre a relação dos seres vivos com o ambiente. (Ela lê algumas coisas,
inaudíveis). O objetivo das aulas é uma introdução teórica da fermentação e a
demonstração prática. O tema vai ser divido em 2 aulas, na primeira vai ser uma
introdução teórica da matéria e uma apresentação de mapa conceitual e uma
demonstração prática em sala de aula realizada pelo professor e uma atividade pra
casa. E na segunda, uma demonstração dos resultados da prática da em sala, e uma
continuação do conteúdo com montagens de experimentos práticos e outras atividades.
Utilizamos o PCN e um artigo (inaudível o nome do artigo) como referências (Juliana
24/10/2017 49:13).

Percebemos na fala da licencianda que outros espectros da performance surgem, como o
entendimento curricular, ao citar que o “plano de ensino” é para o “7º ano”. Podemos ver os
objetivos da aula (“os objetivos das aulas é”), em que são apresentadas as propostas (“o tema vai
ser dividido em 2 aulas”), quais os assuntos e como será realizada. Há, também, a ação dos
documentos oficiais, no caso o “PCN” e um “artigo”, que serviram como referências para a
organização dessa aula. Já a questão avaliativa está ligada a aula prática, com o objetivo de
“demonstração” do que já foi explicado em uma aula teórica.
É interessante perceber que a “demonstração prática” age de forma a deixar a aula prática
no centro de todo o planejamento. Mesmo que não tenha sido esclarecido como seria essa aula,
ou essa “demonstração” da “introdução teórica”, é dada uma atenção para esse momento, uma
vez que a “continuação” de todo esse assunto seria acompanhada por “experimentos práticos”.
Portanto, seguindo os rastros deixados, percebemos que as aulas práticas surgem em momentos
pós exposição do “conceito” e, aparentemente ao final de cada explicação, são propostos esses
“experimentos”.
Na aula seguinte, são analisados os “resultados” do que foi realizado anteriormente, tendo
uma “continuação do conteúdo”. Para sustentar essa proposta, são elencados tanto o “PCN”
quanto um “artigo” que foram utilizados como “referência”. Dessa forma, esse planejamento é
realizado com base nos dois documentos citados, entretanto, não houve detalhes da forma com
que foram utilizados. Até mesmo as aulas práticas e as seguintes não tiveram maiores
informações sobre sua organização.
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Diante do que foi exposto, percebemos que os planejamentos apresentados pelos
licenciandos demonstram um aspecto em comum, que é a proposta de uma aula prática. De uma
forma geral, a aula prática atua com o propósito de “demonstrar” o que já foi explicado
anteriormente. Todavia, outros modos de ação/performance também são identificados. Por
exemplo, para sinalizar – “primeira aula”, “segunda aula” – os momentos em que cada conteúdo
será abordado (similar à performance da prática dos saberes pedagógicos). Há alguns momentos
em que a aula prática atua como um método avaliativo, vindo ao final do planejamento e com o
intuito de “reforçar” o que os alunos tiveram anteriormente de exposição conceitual. Portanto,
podemos perceber, por meio da Figura 7, a rede que mapeia a performance e evidencia actantes
que são arregimentados pela aula prática.

Figura 7 – Representação da performance da explicação de conceitos, realizado por meio do Gephi®.

Dessa forma, podemos analisar que a “aula prática” tem um papel muito importante para
esses planejamentos de aulas, pois ela ocorre para, de certa forma, concretizar, demonstrar e/ou
fixar assuntos que foram abordados. Por isso, ela se conecta aos conceitos trazidos pelos
licenciandos, para dar esse entendimento de finalização desse conteúdo. Podemos perceber que,
conectados aos conceitos, estão os “alunos”, pois sempre que era mencionada a aula prática e os
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conceitos, o foco/objetivo de todo esse processo é para que os “alunos” tenham um melhor
entendimento desses conteúdos.
É interessante analisarmos como o “professor” atua nessa rede para estabelecer uma
ligação entre “conceitos” e “teoria” com os “alunos” por meio da “aula prática”. Dessa forma, a
atuação do professor está mais relacionada com o “conceito”, e por meio das “demonstrações” e
realização da “aula prática”, o objetivo é que os alunos entendam o determinado conteúdo.
Há, entretanto, um momento que merece destaque. Uma licencianda questiona as
propostas que trazem a “aula prática” após a “explicação dos conceitos” teóricos, como se pode
observar no trecho a seguir:

Uma coisa também né, que todo mundo tá fazendo, deixar a prática pro final. Eu acho
que, tipo assim, a gente foi ensinando dessa maneira, então a gente acha que assim tá
certo, mas pode ser que dava pra fazer de outra forma, até melhor né (Ana 31/10/2017
41:03).

É interessante perceber que a crítica acerca da disposição “teoria e depois prática nas
aulas” tenha surgido dos próprios licenciandos. Até então, as redes construídas nas apresentações
discente colocam a prática para “reforçar” a teoria, entendida como introdutória e conceitual. A
questão pontuada por Ana retoma críticas que existem na literatura de formação de professores,
em que as relações teoria-prática são estruturadas de forma a apresentar uma hierarquia entre um
saber e outro (VIANA, 2014). O que é entendido por modelo da racionalidade técnica na
formação de professores concebe uma ideia de prática enquanto técnica, derivada de uma
instrumentalização pela teoria.
Diniz-Pereira (2014, p. 36) pontua que nesse modelo, “o professor é visto como um
técnico, um especialista que rigorosamente põe em prática as regras científicas e/ou
pedagógicas”. Dessa forma, relacionamos com os momentos em que os licenciandos enfatizam
que a aula prática tem o objetivo de “demonstrar” o que foi exposto anteriormente. Na mesma
linha de raciocínio, o autor pontua que “[...] durante a prática, professores devem aplicar tais
conhecimentos e habilidades científicos e/ou pedagógicos” (Ibidem, p. 36).
Quando a licencianda remete às memórias de estudante quando diz: “a gente foi ensinado
dessa maneira”, como forma de justificar/entender os motivos de proporem aulas nesses
formatos, podemos dialogar com Diniz-Pereira (2014), apoiado em Zeichner (1983); Liston e
Zeichner (1991); Tabachnick e Zeichner (1991), ao dizer sobre o modelo acadêmico tradicional.
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Os currículos acadêmicos de programas de formação de professores ainda estão
significativamente fundamentados na racionalidade técnica, priorizando os saberes teóricos
“pedagógicos e/ou científicos” para o ensino, em que a dimensão prática ainda está muito
relacionada a atuação enquanto docente.
Na crítica de Ana outro actante se destaca: as suas experiências enquanto aluna. Essa
“vivência escolar” é trazida em torno da construção de uma reflexão sobre o formato clássico de
ensino no qual a teoria “deve vir” antes da prática. Tardif e Raymond (2000) afirmam que os
docentes estão envolvidos com o seu local de trabalho antes mesmo do início de sua atuação
como professor, uma vez que consideramos os anos de escolarização básica. Para Tardif (2010),
esses saberes da formação escolar anterior influenciam sua formação profissional. Sendo assim,
quando a licencianda diz “a gente foi ensinado dessa maneira”, corrobora com o que o autor
aborda sobre a formação docente. Portanto, esses licenciandos já trazem elementos que estão
relacionados com sua vivência enquanto estudantes e, no momento de planejar uma aula e de se
colocarem como professores, esses elementos agem e modificam sua ação.
Portanto, podemos dizer que com a intervenção de Ana, houve a instauração de uma
controvérsia, ou seja, uma discordância entre os actantes. Sendo assim, percebemos que a
licencianda propõe um movimento de “translação”, que traz um outro olhar e aponta alguns
questionamentos sobre o formato de aula até então apresentado pelos colegas. Para deixar essa
performance mais evidente, vejamos a imagem:

Figura 8 – Representação da performance da explicação de conceitos, realizado por meio do Gephi®. Círculo
azul representa a relação “teoria-prática”.
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Essa imagem representa a formação de uma rede armada pela licencianda ao questionar o
modelo de apresentação dos outros grupos. O círculo azul representado no meio da rede
demonstra a crítica feita à ideia de trazer as aulas práticas somente ao final dos planejamentos.
Dessa forma, colocamos esse ponto azul sem nenhuma inscrição para sinalizar essa perspectiva
da não dicotomização entre teoria e prática. Sendo assim, não há de antemão um estabelecimento
de que a teoria vem antes da prática, ou que são ações distintas.
Ao contrário da primeira rede, em que há uma clara separação entre a aula teórica e uma
aula prática, sendo esta colocada como parte final, a rede surge em contraste com o que foi
apresentado anteriormente e traz essa ideia de teoria e prática de forma articulada sem uma
divisão pré-estabelecida. A parir dessa ponderação, se abre possibilidades para reflexão sobre os
modelos trazidos pelos colegas, os quais vêm sendo adotado desde os anos de educação básica
desses estudantes.
Ao pensarmos sobre a formação de professores, é interessante destacar que há uma certa
diversidade de formas de se pensar essa relação teoria-prática. Nesse sentido, quando os
licenciandos demarcam esse espaço de realização de aulas práticas, podemos dialogar com Tardif
(2002) ao dizer sobre a importância que essas aulas práticas têm na formação dos alunos, “as
atividades práticas permitem aprendizagens que a aula teórica, apenas, não permite [...]” (Ibidem.
p. 237). Por outro lado, são levantadas questões sobre a forma com que essas aulas práticas estão
sendo organizadas e pensadas. Assim sendo, são suscitados questionamentos para que os futuros
docentes possam realizar a aula prática de maneira que não haja o predomínio de um modelo em
que se aplica o que foi ensinado.

4.2 A performance da professora formadora
Traremos, neste item, de alguns aspectos por nós mapeados nas falas da professoraformadora. Apesar de não a termos seguido como um actante focal, consideramos sua
importância e relevância nas análises e no programa da disciplina.
No quinto dia de observação (17/11/2017, quase metade do programa de curso), a
professora-formadora iniciou a aula com a proposta de uma conversa com os licenciandos. Ela
solicitou aos estudantes que formassem um círculo na sala e disse que essa aula teria o intuito de
fazer uma avaliação do que foi apresentado até aquele momento, bem como para negociar como
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seria orientada a segunda rodada de apresentações. A professora-formadora iniciou comentando
sobre alguns aspectos que ela considerou importantes até aquele momento e que mereciam ser
mencionados:

Eu agora gostaria de tratar de três aspectos. A primeira questão, é a questão da
introdução da aula, o começo da aula. E que muitos de vocês trouxeram algumas...vou
usar a palavra técnica, embora não é exatamente isso, mas é algumas estratégias de
estrutura de início de aula, que eu gostaria que a gente pontuasse, e que a gente
entendesse um pouco, e que trouxesse o conceito de alguma que a gente faz meio... seria
pensando isso né. Nas introduções das aulas, o que vocês propuseram? Vamo ver se
vocês lembram um, né. Pra começar, o que vocês fizeram? (Professora 17/10/2017
7:45).

Ela pergunta aos alunos se eles se lembravam a forma como iniciavam as aulas de suas
apresentações, remetendo aos actantes “técnica” e “estratégia”. Dessa forma, percebemos que a
professora começa com uma proposta de entender como eram realizadas a organização da
introdução do conteúdo, como na fala “estrutura de início de aula”. Vejamos o diálogo que se deu
após essa introdução;
-Sondagem de conhecimentos prévios né? (Hugo 17/10/2017 8:37)
-Sondagem de conhecimentos prévios foi um hit de sucesso né, na nossa turma, num
foi? Foi um hit. Além desse, o que mais que teve? (Professora 17/10/2017 8:41).
-Despertar o interesse... (Beatriz 17/10/2017 8:55)
-Joia! De estratégias pra despertar o interesse, e aí vários grupos fizeram com, com
mecanismos diferentes. Então a gente teve o que? Pra isso, pra despertar o interesse?
(Professora 17/10/2017 8:58).
-Jogo, visita (Jean 17/10/2017 9:10).
-As perguntas (Beatriz 17/10/2017 9:11).
-Perguntas... Teve um que eu adorei, aquele termo da aula passada, vocês lembram
qual que era? Perguntas... Perguntas pra despertar. Então a gente teve essa coisa de
despertar o interesse, com diversas estratégias, né. Tem uma palavra que é muito
utilizada, chama "instigar o aluno", um termo que é um clássico também né. Então essa
questão da introdução, então eu queria... vou anotar pra não perder o ponto né
(Professora 17/10/2017 9:15).

Nesse trecho em que a professora pergunta aos estudantes o que eles fizeram no início das
aulas planejadas, é interessante elencar essas “estratégias” em que o actante “conhecimentos
prévios” ganha um certo destaque (novamente) como meio de “instigar o aluno”. Além disso,
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temos os actantes “perguntas” e o “jogo” que são categorizados como “mecanismos”, atividades
para compreender os conhecimentos prévios dos alunos. Por isso, retornamos a uma discussão
realizada anteriormente sobre a forma como que os “conhecimentos prévios’ atuam nesse
planejamento de aula.
Há outra denominação para designar os “conhecimentos prévios”, como as “perguntas
para despertar”, que já foram citadas em aulas anteriores. E por meio dessas “estratégias”, a
proposta central é de “instigar o aluno”, que é pontuado pela professora como algo “clássico” em
relação a forma com que é utilizado. Ao terminar essa fala, a professora se levanta e vai até a
lousa para anotar esses termos:

Então a gente tem uma introdução. Três elementos principais, dois dos quais nós já
falamos. Então a primeira, eu vou usar a palavra sondagem, que eu gostei dessa palavra,
dos conhecimentos prévios, né. Uma coisa que a gente falou bastante na aula passada
foi “o que fazer disso né?” O que a gente faz com esse conhecimento prévio que a
gente sondou? (Professora 17/10/2017 10:04).

A professora, nesse momento, retorna para a reflexão sobre como essa “sondagem” está
sendo realizada nessas aulas. Essa estratégia marca um lugar muito significativo para a
introdução dessas aulas, uma vez que a maioria dos grupos trazia esse elemento. Mas, então, “o
que a gente faz com esse conhecimento prévio[...]?”. Com tal questionamento feito ao final de
sua fala, a professora nos remete a performance quanto aos saberes pedagógicos e, assim, mais
uma vez nos indagamos se isso seria somente um ritual de passagem desses licenciandos ou se
tem realmente alguma interferência na dinâmica das aulas.
Dessa forma, percebemos uma retomada a esse actante que age e marca um movimento de
destaque nas apresentações e no momento de reflexão. Em seguida, a professora-formadora
pontua uma questão em “despertar o interesse”, que foi “bastante” apresentada:
A segunda questão que a gente...que foi bastante também, é a ideia de despertar... O
interesse do aluno. Então tinha as perguntas, e tem algumas estratégias de ensino né,
que são os jogos né, os exercícios, os materiais didáticos, enfim. Mas na introdução,
normalmente ela tá sendo feita, pode ser um vídeo introdutório ao assunto, pode ser
uma questão norteadora, pode ser pra que os alunos tragam material de casa, que
tragam uma caixinha com dúvidas, não é? É nesse sentido (Professora 17/10/2017
10:37).

A professora traz uma diversidade de actantes que podem agir durante a introdução de
uma aula, como os “jogos, materiais didáticos, exercícios, vídeos, materiais de casa e uma
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caixinha com dúvidas”. Isto é, uma série de actantes que são arregimentados nesse momento para
se pensar uma introdução de aula. Nos parece que essas “estratégias” agem de forma a planejar
uma aula, contemplando o conteúdo específico/biológico com a metodologia escolhida, mas faz
desvios para que tais actantes possam “desperta[r] o interesse do aluno”. Com isso, percebemos
que esses “mecanismos” são arregimentados pela docente em torno de um actante, para ela
central, o “aluno” da educação básica.
Destacamos, também, alguns trechos em que a professora faz relações com a atividade
docente no intuito de entender as diferenças entre “objetivos de aula” e “conteúdo da aula”,
vejamos:

Outras coisas que parece meio óbvia, que é apresentar os objetivos da aula, e o
conteúdo da aula, tá? Vocês fizeram isso. É que algumas vezes, em algumas aulas de
vocês isso é misturado. E nem sempre a gente como professor, faz isso meio
automático, a gente identifica qual o objetivo de cada atividade que é proposta.
Então quando eu pergunto pra um aluno, uma pergunta para despertar, eu tenho um
objetivo, que é conectar o aluno pra aquilo que a gente tá querendo, tá fazendo, né. A
aula é um momento onde acontece uma ruptura no fluxo normal da vida, né? Então
vocês... não precisam responder. Onde vocês estavam antes de se preparar pra vir a aula?
Existe um fluxo de coisas, né? Eu, às seis horas estava saindo do Bergão, que estava
lotado, estava daquele jeito. Mas tinha que vir pra aula, então teve uma interrupção do
fluxo das coisas, e a gente na aula. Chega na aula, e às vezes é necessário ter um tempo
de conexão com esse momento com aquilo que a gente está fazendo. E existem
estratégias pra isso, estratégias pra você como professor. Então uma das estratégias
que os professores muitas vezes usam é ter a lista de chamada e fazer a chamada, é
um tempo que você se conectar com o que você está fazendo. Ter o seu caderno de
anotações, onde você tem mais ou menos anotado o que vai ser a aula, em cada uma
das aulas, o que a gente vai ter, o que vai fazer. Mas tem a parte dos alunos, a gente
tem que dar essa oportunidade também pros alunos, e vocês fizeram isso. Perguntar pra
ele o que que ele acha, pode ser uma questão só da gente saber o conhecimento prévio,
querer ouvir. Mas é também a oportunidade de conectar o aluno no assunto que vai ser
tratado. Então você pergunta, "o que você pensa de célula?" Independente da resposta,
você está oportunizando o pensamento sobre células. É uma oportunidade de conectar
com todo mundo, num certo pensamento, numa certa proposição. Ótimo (Professora
17/10/2017 11:23).

Nesse trecho, a docente traz elementos do cotidiano de um professor. Isso fica claro ao
exemplificar que a “aula é uma ruptura do fluxo normal da vida”, como a própria professoraformadora relata estar no supermercado (Bergão) antes de ir dar sua aula e, ao chegar, afirma
existir certas “estratégias” que possibilitam essa conexão com o “que se está fazendo”. Nesse
sentido, alguns actantes caracterizam essa ação, como fazer “chamada” e o “caderno de
anotações” que são importantes, segundo a professora, para esse momento de se “conectar” à sala
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de aula. Sendo essa uma estratégia que, segundo ela, pode ajudar o professor a se orientar no que
deve ser feito em sala de aula.
No entanto, é pontuado que há estratégias que são realizadas para “conectar” os alunos,
pois necessitam de estar situados nesse ambiente. Para isso, ela coloca que os “conhecimentos
prévios” podem ir além de saber somente o que eles sabem sobre o conteúdo, mas pode ser,
também, uma forma de fazer com os alunos consigam “[...]conectar com todo mundo, num certo
pensamento, numa certa proposição”. Podemos dizer que, nesse momento, há uma proposta da
professora-formadora de alterar o caminho que foi dado aos “conhecimentos prévios”.
Latour (2011) apresenta a terceira translação de interesses que diz respeito ao
deslocamento, o desvio e a criação de um link, sendo esse um caminho curto e bem sinalizado. A
docente convida os licenciandos a pensarem nesse processo de “conexão” para os alunos e, com
isso, os “conhecimentos prévios” seriam uma estratégia para se realizar esse movimento de sair
da ideia de entender o que os alunos sabem sobre determinado conteúdo para “oportunizar” o
aluno a se conectar à sala de aula.
A professora-formadora questiona os licenciandos quanto a metodologia de ensino. Um
dos licenciandos responde que as aulas foram dadas de forma majoritariamente “expositiva”:
-Concordo! Nós tivemos uma abordagem fundamentalmente expositiva. Aí eu digo pra
eles A B C D, aí a gente vai falar que tá tá tá, vai explicar que tá tá tá. Então a nossa
abordagem de escolha da turma foi fundamentalmente expositiva. Com diálogo na
maioria das vezes. Tem as perguntas, tem a... o uso forte dessa coisa dialética né,
pergunta, resposta, pra levar o conhecimento, teve isso. Um diálogo proposto, nenhum
de vocês aí propõe uma aula extremamente autoritária, embora bastante expositiva e
bastante centrada na figura do professor. Alguém discorda? Desse modelo? Da
maioria? ok... (Professora 17/10/2017 15:00).

Ao questionar sobre a “metodologia” utilizada nas aulas, Hugo responde que se deu de
forma “expositiva” e, ao concordar, a professora aponta que existiu de maneira “dialógica”, pois
havia uma certa atenção aos alunos, às “perguntas” e “respostas” direcionadas a eles. Contudo,
isso não ocorreu de forma “autoritária”, ainda que o “professor” tenha sido uma “figura” muito
marcante e central nesses processos. Dessa forma, esse evento corrobora com trechos anteriores
em que há certa crítica a essa “exposição”, principalmente no que confere aos conceitos
biológicos que foram expostos.
Ao dizer que as aulas estavam mais “centradas na figura do professor”, percebemos esse
movimento de translação da professora-formadora, pois é por meio desse desvio/translação que é
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retomado o pensamento sobre o “aluno” ser o centro do processo. Ou seja, mesmo que houvesse
o “diálogo” nessas propostas de aula, há um papel central do professor em “levar esse
conhecimento”. Ao perguntar sobre os recursos didáticos que foram utilizados, são citados
aqueles que atuaram na montagem e apresentação das aulas. Podemos pensar nessa atuação de
forma que esses actantes agem de modo a se tornarem mediadores dessas aulas:

-E na exposição vocês utilizaram vários recursos didáticos, num é? Então quais os
recursos didáticos que a gente... Utilizou aqui? (Professora 17/10/2017 16:04).
-Quadro, gráfico, tabela, desenho, fotografia, jogo... (Laís 17/10/2017 16:16).
-Acho que tive um grupo de falou de visita também (Jean 17/10/2017 16:20).

Os recursos utilizados nos planejamentos (“quadro, gráfico, tabela, desenho, fotografia,
jogo”) podem ser considerados mediadores, pois a utilização deles fez com que as aulas tivessem
um formato diferenciado daquele padrão. As propostas estavam alinhadas com a utilização desses
recursos, já que sua não utilização produziria outro caminho para os planejamentos. Portanto,
podemos perceber que a materialidade é um importante elemento para o planejamento de aula
desses licenciandos, como já analisamos em eventos anteriores. Além de mencionar as
estratégias, é colocado o papel das avaliações nas propostas que foram elaboradas pelos
licenciandos:
De questões avaliativas, o que mais? Que outra forma de avaliação? Teve um grupo que
fez uma proposta bem interessante de uma avaliação diferente. De usar um jogo como
avalição, não teve? (Professora 17/10/2017 6:56).
Isso, que é uma outra forma também de pensar, que a gente não sabe muito bem como.
Mas é uma aposta né, bem interessante também, de tentar uma avaliação a partir disso,
né. E a avaliação da aula de vocês? Num mundo ideal, todo trabalho nosso, seria
passível de avaliação né? Deu certo? Num deu certo? Então eu queria convidar vocês a
pensarem como um grupo, o que vocês esperavam da aula e o que se sucedeu da aula.
Vamos fazer esse exercício? O que você tinha de expectativa e como você avalia sua
própria aula? (Professora 17/10/2017 17:31).

Consideramos importante pontuar esse aspecto, uma vez que o elemento “avaliação” toma
um espaço muito considerável nessa reflexão. A avaliação é colocada enquanto instrumento de
entender os “conhecimentos dos alunos”, como, por exemplo, a utilização de “jogos como
avaliação”, bem como “ferramenta” de uma autoanálise da prática docente. Nesse sentido, a
professora-formadora convida os licenciandos a fazerem essa “avaliação” da aula que eles
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apresentaram. Nessa atividade, a professora pede para que escrevam sua avaliação e dá um tempo
para que eles a façam. Após uns sete minutos, os alunos comentam sobre o que escreveram:

Eu gostei muito, achei que a aula expositiva foi muito boa. Mas eu percebo que tem um
potencial de utilização de algumas estratégias didáticas que o assunto me dá margem
pra isso, e que a gente vai tentar encaixar essas estratégias nas discussões dos
próximos planos. Mas uma coisa que eu gostei muito e que a gente pensou durante a
construção, é exatamente durante a aula, construir o conhecimento junto com os
alunos. Pra que eles se sintam mais pertencentes e mais autores do que tá sendo
passado (Hugo 17/10/2017 26:28).
Eu acredito que deve ser quase impossível dar a mesma aula sendo que os alunos são
tão diferentes, né. Tô sempre preocupado em entender o que eles trazem de bagagem
e constrói com eles, nunca vai ter a mesma aula (Laís 17/10/2017 27:40).

Nas falas de Hugo e Laís, que são do mesmo grupo, é possível perceber que trazem
questões sobre a construção do conhecimento, principalmente durante a aula, tendo uma
avaliação positiva sobre a abordagem metodológica utilizada, como a “aula expositiva”. Ambos
trazem em suas falas questões ligadas a uma preocupação com os alunos, com o aprendizado
deles e com as diversidades e possibilidades em sala de aula. Hugo traz em sua fala o aspecto das
“estratégias” que serão empregadas nas próximas apresentações, sendo que o principal é trazer
essa questão da “construção do conhecimento”, mas que isso seja realizado “junto” com os
alunos, para que eles se sintam mais “pertencentes e mais autores” do que é abordado em sala de
aula.
Laís, por sua vez, traz a ideia de que as aulas nunca serão as mesmas, devido aos
diferentes tipos de alunos – mais uma vez a ideia de “conhecimentos prévios” –, ao dizer que tem
uma preocupação em “entender o que eles trazem de bagagem” e, nessa perspectiva, construir o
conhecimento com os alunos. É interessante perceber que a professora proporcionou uma
discussão sobre a avaliação e, com isso, surge nas falas de dois estudantes uma ênfase muito forte
nos “alunos”, um actante que age e permeia diferentes discussões. A professora complementa
principalmente a fala de Laís, ao dizer sobre as aulas serem diferentes devido aos alunos serem
diferentes:

Talvez seja a única saída pra que a gente consiga ser profissional durante tantos anos.
Você sacou uma coisa que eu acho que é fundamental. Quando a gente tá vinculando o
nosso pensamento no conteúdo, a possibilidade de repetição é quase 100%. Agora,
quando a aula, ela acontece no encontro com os alunos, aí a possibilidade de repetição
vai pra zero. Porque se os alunos não são os mesmos né, e normalmente não são,
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mesmo que as turmas sejam muito parecidas, nunca é exatamente igual porque
constelação da classe muda. Então é no encontro que nasce a novidade. As vezes a
gente fica querendo encontrar novidade na metodologia, no pensamento, no livro, a
novidade tem muito do encontro né. Encontro com o aluno nesse exercício de
construção coletiva né, de comunicação... mais alguém gostaria de se colocar?
(Professora 17/10/2017 28:03).

Como se pode notar, há um constante movimento da professora em dar centralidade aos
“alunos” do ensino básico nos planejamentos das aulas. Assim, ela propõe refletir sobre esse
“encontro”, entendendo que as turmas são diferentes e têm suas peculiaridades. A docente critica
o aspecto do “foco no conteúdo” proporcionar uma “repetição” nos modos de ensino. Esse
movimento é reforçado quando a professora diz que o anseio por essa “novidade na metodologia”
está muitas vezes ligado ao “pensamento” e no “livro”, mas que, na verdade, essa tal “novidade”
se dá nesse “encontro” com os alunos. Isso corrobora com a fala de Laís ao colocar o aluno no
centro desse processo de “construção coletiva”.
Portanto, a professora-formadora parece arregimentar actantes de forma diferenciada que
os alunos, uma vez que desloca a centralidade no conteúdo de ensino e localiza-a sobre o aluno
da educação básica. Isso condiciona um reordenamento da rede dos planos de aula de discentesprofessores. Tal movimento se assemelha à terceira translação de interesse que Latour (2011)
sustenta em que um ponto X é bloqueado e sugere-se um outro – ponto Z –, desde que esse novo
caminho esteja bem sinalizado e tenha um caminho mais curo. Dessa forma, podemos pensar que,
nas intervenções da professora-formadora, tivemos momentos em que ela sugeria novos
caminhos a serem seguidos pelos licenciandos a partir daqueles actantes que eram trazidos pelos
próprios licenciandos. Como é o caso dos “conhecimentos prévios”, que até então estavam sendo
utilizados apenas como um ponto de passagem para dar início ao conteúdo selecionado.
A Imagem 6 nos mostra como essa performance ocorreu e como os actantes agiram nesse
momento de maior intervenção da professora-formadora.
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Figura 9 – Representação da performance da professora-formadora, realizado por meio do Gephi®.

Podemos considerar que as intervenções da professora-formadora performam de maneira
a trazer considerações sobre as apresentações dos licenciandos e de acordo com as propostas
trazidas por eles nos momentos de explanação do planejamento da aula (como podemos analisar
na Figura 9). A professora-formadora arregimenta elementos para a construção de sua rede a
partir de translações de interesse. Dessa forma, ela apresenta outros caminhos para os
licenciandos utilizando-se dos mesmos actantes como centrais, arregimentando outros e propondo
alguns desvios. Esses desvios estão relacionados a trazer uma reflexão sobre a formação de
professores e a atuação docente, elencando alguns elementos que não estão tão ligados ao
conhecimento do conteúdo específico do que deve ser ensinado.
Os actantes “licenciando”, “professor” e “aluno” tomam substancial força nas redes, o que
evidencia a centralidade da ação desses humanos nos planejamentos de aula. Todavia, é preciso
ressaltar que atores não-humanos também têm sua centralidade, como “material de casa”, “lista
de chamada”, “caderno de anotações”, “bater o sinal”, “desenho”, dentre outros. A partir desses
actantes, e dos desvios propostas pela professora, consideramos que há uma formação de uma
rede.
Sendo assim, ao levantar questionamentos sobre a forma com que os licenciandos
planejaram suas aulas, a professora arregimenta esses actantes trazidos pelos licenciandos, e por
meio desses atores, ela faz um desvio para se pensar a formação docente. Dessa forma,
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percebemos que outros actantes são chamados a compor essa translação de interesse, a fim de
deslocar o pensamento que se dava na centralidade da figura do “professor” e na “exposição
conceitual”, passando a propor uma reflexão que o “aluno” tenha um foco importante nesses
processos.
Além disso, há um esforço de elencar elementos que estão associados ao cotidiano da sala
de aula e da escola, e que compõem esse pensamento de uma formação mais ampla. Podemos
então fazer uma relação desse movimento proposto pela professora com o que Tardif (2014, p.
255) chama de “epistemologia da prática”, ou seja, a união dos saberes que são realmente
mobilizados pelos professores em seu cotidiano escolar. A partir de então, estabelecer uma
reflexão sobre a formação docente, uma vez que esta está intrincada em um complexo de saberes.
O autor chama atenção para a amplitude do sentido desses saberes, estando relacionados
com as “competências, habilidades e atitudes” (TARDIF, 2014, p. 255) ou o que ele ainda chama
de “saber-fazer ou saber-ser” (Ibidem, p. 255). Portanto, quando consideramos as diversas
conexões que são estabelecidas pela professora-formadora, percebemos que há relações com
esses aspectos mais abrangentes da profissão docente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho foi o de compreender como a Prática como Componente
Curricular (PCC) é performada no interior de uma disciplina acadêmica de um curso de formação
de professores de Ciências e Biologia. Fundamentados na Teoria Ator-Rede (ANT) de Bruno
Latour e colaboradores, buscamos perceber como os actantes (humanos e não-humanos) agiam –
sendo arregimentados e arregimentando outros actantes – durante as atividades em sala de aula.
Portanto, procuramos apreender como os licenciandos, a professora-formadora e os objetos
atuavam nesses momentos.
A partir dos rastros deixados, fomos percebendo quais saberes/conhecimentos se
performavam. Em nossas análises, com base nos estudos latourianos, identificamos quais foram
os rastros, quem foram os mediadores e quais as translações de interesses que ocorreram, assim
como quais ações permitiram associações e dissociações, formando grupos ou agrupamentos,
grupos contrastantes, e por fim, emergindo diferentes redes e performances. Nesta investigação, o
foco foi na educação, na formação de professores de Ciências e Biologia.
Por isso, as redes de performances que identificamos emergiram sobre as apresentações
dos planos de aula dos licenciandos, principal modo de organização das práticas no contexto
investigado. Nossas perguntas eram, o quê emerge quando professores em formação elaboram
seus primeiros planos de aula? Quais as consequências de associações com determinados actantes
em seus planejamentos? E o quê isto nos permite entender sobre seu processo formativo
acadêmico?
A partir das análises foi possível identificar cinco performances da prática, a saber: a (I)
PCC enquanto performance de uma proposta de ensino, e dentre esta, suas subdivisões: (I.i)
quando o foco é nos objetivos de ensino, (I.ii) quando o foco está na explicação de conceitos,
(I.iii) nos conhecimentos pedagógicos e na (I.iv) na aula prática. Além desses, percebemos
também a (II) performance da professora-formadora. A primeira, a PCC enquanto performance
de uma proposta de ensino, a partir do momento em que seguimos os rastros, emergiu em torno
da apresentação de propostas pedagógicas.
Nessas redes, um actante que demonstrou ter bastante força foi a “Escola Imaginada e
Contingenciada”. Esse actante esteve significativamente presente nos registros das propostas de
aula dos licenciandos. Ele agiu e evidenciou certa “multitemporalidade” nas apresentações, a
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partir dos rastros deixados pelo tempo expresso nas constantes modulações verbais utilizadas
pelos licenciandos. Aliada à uma ideia de uma aula a ser realizada, (portanto, futura, razão da
qual do planejamento) os modos verbais sofreram também modificações para uma condição
daquilo que pudesse vir ou não acontecer (contingências). Dessa forma, os rastros mais evidentes
nas falas foram do tipo “ia”, “iria”, “iam”, “aparecesse”, “fizesse”, que foram frequentes nas falas
dos grupos. Notamos, a partir do exposto, que os licenciandos faziam relações temporais,
indicando uma ação que pode ter ocorrido no passado, com uma possibilidade presente e
conjecturando uma ação futura.
Quando consideramos essa “Escola Imaginada e Contingenciada” atuando no contexto da
formação de professores, gostaríamos de destacar a força e as consequências com que essa ela
atua nos planejamentos de aulas dos licenciandos. Assim, se por um lado há um exercício de
fomento à imaginação e à criação diante do que é idealizado e esperado para/dessa escola que não
se conhece e, portanto, pode ser projetado, por outro lado, essa abertura para as possibilidades do
que pode vir a ser, especialmente para profissionais com pouca ou nenhuma experiência de
docência, gerou um conjunto de “transtornos” em seus planejamentos.
Afinal, sequências de “se(s)” acabou por transformar o que poderia ser certa flexibilidade
em uma dificuldade de se materializar um caminho a ser percorrido. Fenwick e Edwards (2010)
destacam a importância sociomaterial dos objetos na constituição dos espaços educacionais. Os
autores afirmam que os objetos não só “respondem” as intenções humanas, mas modificam seus
significados, suas relações, memórias e até mesmo a percepção de si mesmo. Ademais, enfatizam
que enxergar os objetos como meros produtos do desejo humano, controlados pela ação humana,
é de certa forma subestimar a força com que esses objetos contribuem nas ações e associações.
Nesse sentido, entendemos que os actantes escolares (humanos e não-humanos) agem
sobremaneira no planejamento de aulas dos licenciandos, e que é importante estabelecer um
balanço entre aqueles que vão/deverão estar em seus planejamentos ao mesmo tempo em que
abrimos possiblidades para os que podem.
Ao considerarmos a Prática como Componente Curricular como um lugar em que é
proporcionado e possibilitado a reflexão sobre a atuação docente, podemos dizer que a disciplina
Prática de Ensino propicia a performance de uma Escola Imaginada e Contingenciada.
Percebemos que nesse espaço há elementos que fazem emergir essas diversas possibilidades de se
pensar a formação docente, já que são imaginados os alunos, as salas de aula, as escolas, os
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professores e todo o contexto de ensino. É nesse momento que os licenciandos buscam criar
situações para se pensar a sua atuação enquanto professores. De certa forma, há um componente
que permite fazer considerações sobre diversas realidades nas quais eles podem atuar
futuramente. Em contrapartida, temos a impressão que ao se pensar em diversas realidades, e
propor alternativas para esse plano de aula, demonstra uma falta de compreensão de uma escola
real.
Percebemos também, que dentro dessa proposta de expor um plano de ensino, emergiu
uma performance de quando o foco é nas explicações de conceitos. Dessa maneira, as ações e os
movimentos estiveram envolvidos quando os licenciandos explicaram em suas apresentações os
conceitos biológicos dos conteúdos de ensino escolhidos para o plano de aula. Nos eventos
analisados, a substancial arregimentação de conceitos e termos biológicos fez emergir uma
performance de aula com grande atenção para o detalhamento de funções, de nomenclaturas e
processos.
Quando pensamos no processo de formação docente é possível entender que há ainda uma
forte atenção no que Gatti (2010) chama de “área disciplinar específica”. Com isso, ter o
conhecimento biológico é colocado com mais destaque. Por outro lado, os “conhecimentos
pedagógicos” (GATTI, 2010; TARDIF, 2014) parecem ainda agir de forma mais “tímida”, uma
vez que consideramos que os “alunos” e a “escola” foram muito menos mencionados nesses
eventos quando comparados ao conteúdo de ensino, stricto sensu. Tal condição nos leva a refletir
sobre como a formação de professores de Ciências e Biologia, ao se associar com substancial
força aos conceitos e terminologias da ciência, ainda faz emergir planejamentos de aulas com
ênfase no domínio dos conhecimentos específicos da área de estudo. Ainda que os licenciandos
estivessem propondo “práticas de ensino” uma atenção ao saber “o quê ensinar”, se sobrepõe
deixando um pouco de lado reflexões sobre “o como ensinar”.
Um actante do campo pedagógico esteve bastante presente em uma grande parte das
apresentações: os “conhecimentos prévios”. Em alguns momentos como meros intermediários,
mas em outros como mediadores, os rastros deixados por esse actante fez emergir uma
performance quanto aos saberes pedagógicos. A ação desse actante demonstrou uma forma de
apresentar o conhecimento sobre a teoria do método, pois foi o único actante de metodologia de
ensino utilizada para o planejamento de aula. Esse actante nos abre duas possibilidades de
pensamento. A primeira voltada para o entendimento que os futuros professores estão utilizando
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conhecimentos que foram aprendidos em outro momento de sua formação, ou seja, eles realmente
estão utilizando os conhecimentos prévios dos alunos para dar suporte e direcionamento em suas
aulas. A segunda em que podemos indagar sobre a sua utilização nos momentos de apresentar o
planejamento mais com um “protocolo”, ou um ponto de passagem para poderem entrar no
conteúdo específico em questão. Esse questionamento foi realizado pela professora-formadora
em dois momentos distintos na disciplina. Dessa forma, a pergunta que sustentou essa reflexão
foi “o que fazemos com esses conhecimentos prévios dos alunos?”.
Percebemos que nos eventos analisados a professora-formadora arregimentou actantes
para propor uma reflexão acerca da formação e da atuação desses futuros professores. Emergiu,
por meio desse movimento de translação, actantes que estiveram mais relacionados com
cotidiano escolar, e com aspectos mais “implícitos” (KORTHAGEN, 2012) da profissão, que está
relacionado quando o licenciando está mais preocupado em saber lidar com os aspectos ligados a
sua postura e sua fala na sala de aula, do que uma atenção aos métodos e conteúdo de ensino.
Foram, então, abordadas as questões como “ter calma”, “respirar” e “como falar em público” que
segundo a professora-formadora, é tão importante quanto “saber o que tem dentro da célula”, por
exemplo.
Desse modo, podemos perceber que houve um movimento realizado pela professoraformadora que está mais ligado a atuação docente e aos aspectos do cotidiano do professor. Isso
nos permite refletir sobre um processo formativo que não esteja focado somente em ensinar sobre
o conteúdo específico, ou saber sobre métodos de ensino, mas em pensar sobre questões ligadas à
docência – que de certa forma se tornam tão relevantes quanto qualquer outro aspecto
mencionado pelos licenciandos. O que nos leva a considerar a Prática de Ensino não só com um
momento de aprender a como dar aula, mas de pensar e conjecturar sobre a carreira docente.
É importante destacar, ainda, a ação de outro actante que esteve presente em uma grande
parte das propostas de ensino: a aula prática. A partir de suas ações elencamos a performance de
aula prática. Os licenciandos apresentam a aula prática como um importante momento em suas
aulas e, na maior parte das vezes, atua com o intuito de finalizar e de demonstrar o conteúdo ou
para reafirmar o que foi explicado anteriormente na aula. Sendo assim, é válida a reflexão de
como esse actante age no ensino de ciências. Dessa forma, a aula prática é entendida como aquele
momento ao final de um determinado conteúdo que propõe “consolidar” o que foi dito em aulas
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passadas. Isso marca um modelo muito clássico de pensando sobre os de ensino-aprendizagem,
em que primeiro vem a teoria e depois a prática.
Ao pensarmos sobre a formação de professores, podemos conjecturar que há uma certa
similaridade com um modelo da racionalidade técnica (DINIZ-PEREIRA, 2007; KORTHAGEN,
2001), que está relacionado com uma visão do professor como um “[...] técnico ou um
especialista que aplica com rigor, na sua prática cotidiana, as regras que derivam do
conhecimento científico e do conhecimento pedagógico” (DINIZ-PEREIRA, 1999. p. 111).
Dessa forma, a relação teoria-prática é tida de forma hierárquica (VIANA, 2014), em que há uma
nítida separação e uma valorização desse momento de “demonstração” do que foi aprendido na
teoria. Podemos dialogar, dessa forma, com Terreri (2008) ao bordar o sentido técnico da prática,
que faz uma relação com o modelo da racionalidade técnica. Desse modo, a autora pontua que “a
prática é olhada como um espaço-tempo de aplicação de modelos, metodologias e técnicas [...]”
(Ibidem, p. 76).
Sobre as intervenções da professora-formadora, conseguimos identificar ações que
estiveram relacionadas às reflexões sobre as apresentações dos licenciandos. Assim, a professora
arregimentava os actantes trazidos nos planejamentos sendo, a partir deles, criados desvios e
translações (LATOUR, 2011). Por meio desses movimentos, outros actantes – que não estiveram,
ou estiveram de forma tímida, na apresentação dos licenciandos – foram arregimentados para se
pensar a formação e a atuação docente, como por exemplo: “bate o sinal”, “lista de chamada”,
“diálogo”, “desenho”, “fotografia” e “inexperiência”.
Nesses momentos, percebemos a formação de uma translação de interesse, isto é, a
professora levantou ponderações sobre as “estratégias” adotadas pelos licenciandos, acionando
outros elementos que estavam relacionados com o cotidiano desses futuros docentes. Ao abordar
essas questões, é proposto que esse processo formativo não esteve centrado somente em
explicação de conceitos pela professora-formadora, mas que a docente a partir daquilo que
emergiu das apresentações dos planejamentos dos licenciandos construiu relações com seus
argumentos e suas redes para provocar/desestabilizar as redes dos licenciandos. Tais movimentos
nos fazem pensar na importância dos processos de ensino e aprendizagem como construção de
redes e translações, mas de um modo em que se mantenha alguns actantes dos aprendizes
propondo assim “desvios”.
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Tal condição, nesse sentido, pode ser vista de maneira quase análoga ao que Latour
(2011), no livro “Ciência em Ação”, propõe para os movimentos de translações de interesses,
permitindo-nos identificar como os actantes se associam e desassociam, e como esses
movimentos podem alterar o curso da ação. Desvios e mediações podem ocorrer em
conformidade de acordo com as negociações que são estabelecidas, para que, dessa forma, os
actantes tenham seus interesses alcançados.
Por fim, diante do que foi exposto, podemos perceber que a PCC atua com certa variação
na formação de professores proporcionando diferentes formatos de performances. No contexto
investigado, identificamos cinco performances já elencadas anteriormente. Devemos ressaltar que
as performances aqui destacadas não são caracterizadas por eventos isolados ou purificados, mas
por um conjunto de ações e movimentos que percorreu em todas as aulas. Portanto, não podemos
dizer que houve um formato único de planejamento de aula, e não houve uma forma dominante
de se pensar a escola, os alunos e a docência.
Importante pontuar que o potencial descritivo da Teoria Ator-Rede nos permite seguir os
actantes no momento de sua ação e, a partir do que é realizado, compreender suas associações e
movimentos. A ANT também nos proporcionou um olhar sobre os objetos, que constituem
actantes importantes nesse processo formativo, uma vez que agiram como mediadores dos planos
de aula que eram elaborados, baseados nas possibilidades de existência ou não desses materiais,
tais como “DataShow”, “lousa” e “modelos anatômicos”, por exemplo. Essas performances”,
então, nos permitem pensar em uma formação ampla, diversificada e com uma multiplicidade de
pensamentos sobre os “alunos”, a “escola” e a docência no contexto investigado.
Nesse sentido, a professora-formadora agiu de forma fundamental nos balizamentos
dessas concepções, de maneira que proporcionou outros caminhos para se pensar a formação.
Entendemos, dessa forma, que o processo de ensino-aprendizagem no ensino superior pode se
configurar também enquanto processos e performances de construções de redes, desvios e
translações de interesse.
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APÊNDICE A

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PESQUISA NA ÁREA
DE EDUCAÇÃO DESTINADO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR
Universidade Federal de São João del-Rei
Título do Projeto: “A performance da prática como componente curricular na formação de
professores de Ciências e Biologia: um estudo a partir da teoria ator-rede”.

Pesquisador responsável: Prof. Dr Gabriel Menezes Viana
e-mail: gabrielviana@ufsj.edu.br / fones: (32) 3379 2483
Pesquisador co-responsável: Bruno Venancio de Oliveira
e-mail: brunovenanciob@gmail.com / fone: 032 99922-3857
1. Esta seção fornece informações acerca do estudo em que você estará participando:
A. Você está sendo convidado (a) a participar em uma pesquisa que tem como objetivo de
mapear a performance da prática como componente curricular em uma disciplina de um curso de
licenciatura em Ciências Biológicas. Para isso, serão estudadas as atividades desenvolvidas nessa
disciplina durante as aulas. Os resultados deste trabalho poderão fornecer novos conhecimentos
para que professores universitários possam melhorar suas atividades em sala de aula,
contribuindo assim para a formação de professores de Ciências e Biologia.
B. Se você concordar, poderá participar da pesquisa de quatro formas:
- nível I de participação: permitir que os pesquisadores guardem cópias de algumas atividades
que você fizer nas aulas para estudá-las depois.
- nível II de participação: permitir que as pesquisadores observem as aulas.
- nível III de participação: permitir que as pesquisadores gravem em áudio as atividades
realizadas nas aulas.
- nível IV de participação: permitir que os pesquisadores filmem as atividades realizadas nas
aulas.
C. Caso você participe desse estudo, não será necessário fazer nenhuma atividade além daquelas
que já são parte da rotina da sala de aula.
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D. Para preservar sua privacidade, seu nome, os dos outros participantes e da escola serão
substituídos por nomes falsos (pseudônimos).
2. Esta seção descreve os seus direitos como participante desta pesquisa:
A. Você pode fazer perguntas sobre a pesquisa a qualquer momento e tais questões serão
respondidas.
B. A sua participação é confidencial. Apenas os pesquisadores responsáveis terão acesso a sua
identidade. No caso de haver publicações ou apresentações relacionadas à pesquisa, nenhuma
informação que permita a sua identificação será revelada.
C. Sua participação é voluntária. Você é livre para deixar de participar na pesquisa a qualquer
momento, bem como para se recusar a responder qualquer questão específica sem qualquer
punição.
D. O (a) professor (a) da disciplina na qual a pesquisa será desenvolvida não terá conhecimento
sobre quais estudantes se recusaram a participar no estudo, evitando qualquer possível implicação
para a avaliação dos alunos na disciplina.
E. Este estudo envolverá gravação de áudio e vídeo. Apenas os pesquisadores terão acesso a estes
registros. Todos os registros, sem exceção, serão destruídos após o período de 5 anos.
F. Este estudo envolve riscos mínimos, ou seja, o risco a sua saúde mental ou física será similar
àquele que você encontra normalmente em seu dia-a-dia.
3. Esta seção indica que você consente em participar de pesquisa:
Participante:
O pesquisador Bruno Venancio de Oliveira, aluno do curso de Mestrado em Educação,
Processos Socioeducativos e Práticas Escolares da Linha de Pesquisa: Discursos e Produção
de Saberes nas Práticas Educativas

do Programa de Pós-Graduação em Educação

(PPEDU) da Universidade Federal de São João del-Rei, seu orientador, Professor Dr. Gabriel
Menezes Viana (DCNat-UFSJ) solicitam minha autorização para a participar neste estudo
intitulado “A performance da prática como componente curricular na formação de professores de
Ciências e Biologia: um estudo à partir da teoria ator-rede”.
Eu concordo em participar desta investigação nos níveis indicados a seguir:

_______ Nível I (utilização de atividades feitas em aulas de ciências)
_______ Nível II (observação das aulas de ciências)
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_______ Nível III (gravação em áudio das interações em sala de aula)
________Nível IV (filmagem de interações em sala de aula)

Eu li e compreendi as informações fornecidas e recebi respostas para qualquer questão que
coloquei sobre os procedimentos de pesquisa. Eu entendi e concordo com as condições do estudo
como descritas. Eu entendo que receberei uma cópia assinada deste formulário de consentimento.

Eu, voluntariamente, aceito participar desta pesquisa. Portanto, concordo com tudo que está
escrito acima e dou meu consentimento.

________________________________, ______de _____________________ de 2017.
Nome legível:
_____________________________________________________________________
Assinatura:

_____________________________________________________________________
Pesquisadores:
Eu garanto que este procedimento de consentimento foi lido e seguido e que eu respondi
quaisquer questões que o participante colocou da melhor maneira possível.

________________________, ______de _____________________ de 2017.

__________________________________
Assinatura do Orientador da Pesquisa
Prof. Dr. Gabriel Menezes Viana
gabrielviana@ufsj.edu.br

____________________________________
Assinatura do pesquisador co-responsável
Bruno Venancio de Oliveira
brunovenanciob@gmail.com
fone: 03299922-3857
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ANEXO A – Ementa da disciplina Prática de Ensino Transdisciplinar

CURSO: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
TURNO: NOTURNO
INFORMAÇÕES BÁSICAS
Currículo

Unidade curricular: disciplina

Departamento

2014

PRAE TRANSDICIPLINAR

DCNAT

Período

Carga Horária

Código CONTAC

SÉTIMO

Teórica

Prática

Total

-

54h/a

54h/a

Natureza

Grau acadêmico / Modalidade

Pré-requisito

Correquisito

OBRIGATÓRIA

LICENCIATURA / EDP

---

---

EMENTA
Transdisciplinaridade. Interdisciplinaridade. Projetos de ciências, experimentação e natureza da ciência.
Educação formal e não formal.
OBJETIVOS
Desenvolvimento de projetos de ciências com participação de alunos dos cursos da física, química e
ciências biológicas orientados Instrumentalizar os licenciandos para a prática docente transdisciplinar
na escola e em espaços não formais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. 1997. Parâmetros curriculares nacionais: Temas
transversais. Brasília.
FREITAS, L. MORIN, E. e NICOLESCU, N. Carta da transdisciplinaridade. 2009.
FOLLMANN, J. I. (Org.) Transdisciplinaridade e Universidade. São Leopoldo: UNISINOS, 2003.
p.15-20.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
APPLE, M.W. Ideologia E Currículo. São Paulo: Brasiliense. 1982.
BACHELARD, G. A Formação Do Espírito Científico: Contribuição Para Uma Psicanálise Do
Conhecimento. Rio De Janeiro: Contraponto. 2008.
D’AMBRÓSIO, U. Transdisciplinaridade. São Paulo: Palas Athena, 1997
DOMINGUES, I. (Org.). Conhecimento E Transdisciplinaridade. Belo Horizonte: UFMG/IEAT,
2001,
Dos SANTOS, R. Transdisciplinaridade. Cadernos De Educação, Lisboa: Instituto Piaget, N. 8, Pp.
7-9, 23 Nov. 1995.
FOLLMANN, J. I. (Org.) Transdisciplinaridade E Universidade. São Leopoldo: UNISINOS, 2003.
SANTOS, B.S. Um Discurso Sobre As Ciências. São Paulo: Cortez. 1998.
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ANEXO B – Ementa da disciplina Prática de Ensino de Ciências
CURSO: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
TURNO: NOTURNO
INFORMAÇÕES BÁSICAS
Currículo

Unidade curricular: disciplina

Departamento

2014

PRAE DE CIÊNCIAS

DCNAT

Período

Carga Horária

Código CONTAC

SEXTO

Teórica

Prática

Total

-

36h/a

36h/a

Natureza

Grau acadêmico / Modalidade

Pré-requisito

Correquisito

OBRIGATÓRIA

LICENCIATURA / EDP

---

---

EMENTA
Orientações curriculares oficiais de ciências para o ensino fundamental. Metodologias para o ensino de
ciências no ensino fundamental. Avaliação, produção e utilização de materiais midiáticos para o ensino
de ciências. Produção e avaliação de modelos didáticos para o ensino de ciências.
OBJETIVOS
Instrumentalizar os licenciandos para a prática docente no ensino fundamental.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. 1997. Parâmetros curriculares nacionais: ciências
naturais. Brasília.
BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Ciências da natureza, matemática e suas tecnologia.
Brasília: Ministério da Educação. 2008.
Periódicos: Investigações em Ensino de Ciências – UFRGS, Ciência e Educação – UNESP, Ensaio –
UFMG, Jornal Ciência & Ensino – FE-Unicamp.
SEE – Minas Gerais. Proposta Curricular CBC Ensino Fundamental 6º ao 9º anos. 2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Apple, M.W. Ideologia e Currículo. São Paulo: Brasiliense. 1982.
Bachelard, G. A formação do espírito científico: contribuição para uma psicanálise do conhecimento.
Rio de Janeiro: Contraponto. 2008.
Chassot, A.; Oliveira, R.J. Ciência, ética e cultura na educação. São Leopoldo: UNISINOS. 1998.
Krasilchik, M. Prática de Ensino de Biologia. São Paulo: Edusp. 2004.
Santos, B.S. Um discurso sobre as ciências. São Paulo: Cortez. 1998.

