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RESUMO 

 

O processo de avaliação é inerente ao ser humano, a partir de suas relações sociais 

surgem julgamentos de valores, críticas e correções. A todo instante um indivíduo é 

observado e avaliado, e esse é um processo que deve ser visto em sua dimensão 

positiva, desde que o seja feito partindo de pressupostos qualitativos, e não apenas 

quantitativos. Tradicionalmente, as avaliações educacionais são utilizadas para 

classificar alunos como bons ou maus, aptos ou inaptos, inteligentes ou não, criando 

um ciclo de aversão à avaliação que, ao invés de ser um instrumento para a 

investigação de problemas de aprendizagem, passa a se tornar um objeto que induz 

a discriminação, a negação e a exclusão. Os memoriais de trajetória formativa 

podem ser um importante recurso investigativo do processo de ensino-

aprendizagem por revelarem-se excelentes fontes de saberes e limitações, histórias, 

representações, ressignificações e emoções. A presente pesquisa foi realizada com 

alunos de 7º e 8º semestres do curso de Ciências Biológicas de uma Universidade 

particular do município de Santo André e se baseia no uso metodológico de relatos 

memorialísticos para composição de instrumentos de avalição da aprendizagem, a 

fim de esclarecer a seguinte questão: são os memoriais de trajetória formativa uma 

ferramenta para avaliação da aprendizagem em Ciências Biológicas? Ficou claro, 

após o estudo que criar um memorial não é uma tarefa fácil, no entanto, pode ser 

reveladora pois, reviver as memórias é tornar consciente as escolhas e os caminhos 

trilhados, facilitando a autodescoberta e a conscientização sobre a formação pessoal 

e profissional. O professor que conhece profundamente seu aluno pode fazer uso 

deste conhecimento para preparar melhores avaliações e estando ciente da 

trajetória de cada discente pode a partir disso fornecer às avaliações seu verdadeiro 

caráter formativo e não só como ferramenta para verificação da aprendizagem. Cabe 

lembrar que tanto o docente quanto o discente possuem uma história de vida que, 

em um dado momento, acabam se cruzando e, uma vez em que se cruzaram, há 

pontos em que uma influencia na outra. Sendo assim, esta interação facilita o 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem. Memoriais. Ensino Superior. Ciências 

Biológicas. Relação professor-aluno. 



 

 

EL RESUMEN 

 

El proceso de evaluación es inherente al ser humano, a partir de sus relaciones 

sociales surgen juicios de valores, críticas y correcciones. En todo instante un 

individuo es observado y evaluado, y ese es un proceso que debe ser visto en su 

dimensión positiva, siempre que lo sea hecho partiendo de presupuestos 

cualitativos, y no sólo cuantitativos. Tradicionalmente, las evaluaciones educativas 

se utilizan para clasificar a alumnos como buenos o malos, aptos o inaptos, 

inteligentes o no, creando un ciclo de aversión a la evaluación que, en lugar de ser 

un instrumento para la investigación de problemas de aprendizaje, pasa a 

convertirse un objeto que induce la discriminación, la negación y la exclusión. Los 

memoriales de trayectoria formativa pueden ser un importante recurso investigativo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje por revelarse excelentes fuentes de saberes 

y limitaciones, historias, representaciones, resignificaciones y emociones. La 

presente investigación fue realizada con alumnos de 7º y 8º semestres del curso de 

Ciencias Biológicas de una Universidad particular del municipio de Santo André y se 

basa en el uso metodológico de las cuentas de las memorias para la composición 

instrumento evaluación aprendizaje con el fin de aclarar la cuestión: ¿Son los 

memoriales de trayectoria formativa una herramienta para la evaluación del 

aprendizaje en Ciencias Biológicas? Es evidente que, después del estudio que crear 

un memorial no es una tarea fácil, sin embargo, puede ser reveladora pues, revivir 

las memorias es hacer consciente las elecciones y los caminos trillados, facilita el 

auto-descubrimiento y la concientización sobre la formación personal y profesional. 

El profesor que conoce profundamente a su alumno puede hacer uso de este 

conocimiento para preparar mejores evaluaciones y estar enterado de la trayectoria 

de cada discente puede a partir de ello proporcionar a las evaluaciones su verdadero 

carácter formativo y no sólo como herramienta para verificación del aprendizaje. 

Cabe recordar que tanto el docente y el alumnado poseen una historia de vida que, 

en un momento dado, acaban cruzándose y, una vez en que se cruzaron, hay 

puntos en que una influencia en la otra. Por lo tanto, esta interacción facilita el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Palabras-clave: Evaluación del aprendizaje. Memoriales. Enseñanza superior. 

Ciencias biológicas. Relación profesor-alumno. 
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INTRODUÇÃO 

 

O processo de avaliação é inerente ao ser humano, a partir de suas relações 

sociais, surgem julgamentos de valores, críticas e correções. A todo instante um 

indivíduo é observado e avaliado, e esse é um processo que deve ser visto em sua 

dimensão positiva, desde que o seja feito partindo de pressupostos qualitativos, e 

não apenas quantitativos.  Não é somente no ambiente escolar que as avaliações 

ocorrem, estão presentes no cotidiano, atingindo todas as pessoas, independente de 

profissão, classe social ou nível educacional.  

É comum que as discussões sobre avaliação estejam presentes na dinâmica 

escolar, pois é neste ambiente que ocorrem com finalidade buscar inconformidades 

no processo ensino-aprendizagem e saná-las. Os aspectos da avaliação, seja qual 

for o nível em que se dê, devem levar em consideração que o ambiente educacional 

deve viabilizar oportunidades e possibilidades que promovam competências e 

habilidades para além daquelas de caráter cognitivo, ou seja, que alcancem os 

aspectos sociais, políticos e econômicos que estão imbricados nos problemas e nas 

questões educacionais e sociais. 

É provável que a avaliação seja um dos aspectos do processo ensino-

aprendizagem, em que mais se faça necessária uma mudança didática, isto é, um 

trabalho de formação dos professores que questione o que sempre se fez e favoreça 

uma reflexão crítica de ideias e comportamentos docentes de senso comum, ainda 

muito persistentes (GIL-PÉREZ et al., 1991). 

Tradicionalmente, as avaliações educacionais foram utilizadas para classificar 

alunos como bons ou maus, aptos ou inaptos, inteligentes ou não. Abordagens 

desse tipo acabaram por criar um ciclo de aversão à avaliação que, ao invés de ser 

um instrumento diagnóstico para a investigação de problemas de aprendizagem e 

buscas de soluções passou a se tornar um objeto que induz a discriminação, a 

negação e a exclusão.  

Muito se fala sobre a formação do Biólogo quanto à importância da 

experimentação, a relação entre teoria e prática, o uso do laboratório e o método de 

solução de problemas, mas se esquece da rotina pedagógica que ele enfrenta dia-a-

dia durante sua formação, como, por exemplo, produzir documentos e relatórios de 

desenvolvimento, criar e analisar protocolos de processos e fazer uso de diferentes 

métodos avaliativos.   
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Os procedimentos de avaliação são valiosos no sistema educativo, além de 

servirem como diagnóstico discente podem ser utilizados como ferramenta 

reguladora da prática docente, porém precisam ser revistos, principalmente no 

Ensino Superior, onde os instrumentos de mensuração de aprendizagem, em sua 

maioria provas, ainda objetivam a memorização de fatos, conceitos e datas, mas 

não a aplicação do conhecimento em situações reais do cotidiano profissional, além 

de não levarem em consideração o histórico de vida dos alunos, suas expectativas, 

influências e trajetórias. 

Moretto (2005) alerta para a mudança nas provas escritas, principalmente 

devido às mudanças na própria sociedade, ou seja, a escola deve evoluir porque a 

sociedade evoluiu, assim como as avaliações deveriam ter evoluído, não devendo 

ser baseadas em memorização ou dados informativos, já que os alunos têm acesso 

à informação fora da escola e de maneira extremamente rápida e atualizada, 

através, por exemplo, dos recursos midiáticos. 

 A escola deve se preocupar, então, com o que o aluno fará com as 

informações a que tem acesso, assim, também, deve ocorrer com os instrumentos 

de avaliação, sendo contextualizados e formativos, buscando soluções teóricas para 

problemas reais de grande valia para a formação de um cidadão consciente e crítico. 

Antes de avaliar, o professor precisa definir os objetivos do ensino e escolher 

os métodos que serão utilizados durante seu curso para que estes sejam atingidos. 

Deve-se ter em mente as habilidades que os alunos desenvolverão a partir do 

estudo de determinado assunto e preparar aulas que os motivem a aprender, desta 

forma a definição dos objetivos e dos métodos é o primeiro passo para o processo 

de avaliação. O objetivo maior de toda instituição de ensino deve estar pautado em 

fazer com que o aluno adquira os requisitos que o levem a compreender a realidade 

que o cerca e refletir sobre ela, decidindo o que fazer e como se posicionar 

criticamente sobre uma determinada situação.  

Pela sua importância, a avaliação pode ser um processo traumático, criando 

tensão entre os alunos. O resultado da avaliação no âmbito da escola e fora dele, 

tem um sentido social bastante claro, podendo ser comparado ao que exercem o 

dinheiro, o poder ou o status. Assim, tirar nota deixa de significar aprendizado, 

dando à relação professor-aluno um sentido deformado e diverso de um desejável, 

honesto e franco intercâmbio de ideias e sentimentos. Não passar no exame ou tirar 
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nota baixa relaciona-se ao fracasso, criando ressentimentos, medo, inveja, atitudes 

defensivas e agressivas (KRASILCHIK, 2004).  

O aluno do Ensino Superior traz as marcas positivas e negativas da vida e de 

avaliações anteriores e muitas vezes, deparara-se com práticas avaliativas 

autoritárias em sala de aula na universidade. 

Logo, a avaliação da aprendizagem necessita, para cumprir o seu verdadeiro 

significado, assumir a função de subsidiar a construção da aprendizagem bem-

sucedida. A condição necessária para que isso aconteça é de que a avaliação deixe 

de ser utilizada como um recurso de autoridade (LUCKESI, 1999). 

Pesquisas apontam que o professor tende a produzir suas avaliações 

baseado nos instrumentos avaliativos a que foi submetido enquanto estava em 

formação. Os professores universitários acabam submetendo seus alunos à 

métodos avaliativos precários e ainda excludentes, porque foram avaliados assim no 

passado. Hoffmann (1991), ao investigar a prática diária da ação avaliativa desses 

professores, assinalou que a ação autoritária exercida pelo professor é explicada 

pela visão de avaliação como julgamento de resultados. A consolidação desta visão 

tem suas raízes na sua vivência como aluno e na sua formação. 

Segundo Rampazzo e Alvarenga (2004), o professor traz de sua formação 

uma experiência de avaliação ritualizada, padronizada, classificatória, sentenciativa 

e pautada em procedimentos terminais e conclusivos. Assim formado, transpõe para 

a prática o modelo de avaliação que conhece e que vivenciou ao longo de sua vida 

escolar. Modificar sua forma de avaliar requer romper com toda uma história 

acadêmica (seja como aluno ou como professor) vivenciada em um modelo já 

conhecido e, por si apropriado. 

Para Perrenoud (1999), existem professores malformados e mal informados 

que desconhecem os estudos e os mecanismos de avaliação e as condições em 

que atuam são pouco propícias ao desenvolvimento de uma avaliação formativa. 

Faz-se necessário investir na qualificação pedagógica dos professores, 

compreendendo que uma prática de avaliação formativa supõe um domínio do 

currículo e dos processos de ensino e de aprendizagem em geral. 

Se durante sua formação o professor não teve contato com avaliações 

diferenciadas, formativas e diagnósticas, tenderá a repetir o comportamento de seus 

mestres e fazer, somente, o uso de avaliações tradicionais e cognitivas, 

principalmente se estiver atuando no Ensino Superior, onde o planejamento de aulas 
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e atividades, muitas vezes, acaba sendo negligenciado ou não se atribui grande 

importância devido à massificação das graduações e a modelagem do ensino por 

grandes redes/empresas educacionais. 

 O planejamento pode ser considerado a base da prática docente, pois organiza 

e sistematiza as atividades (THOMAZI e ASINELLI, 2009). Planejar no cotidiano 

docente não se restringe ao preparo de aulas, análise de conteúdos e escolhas de 

estratégias de ensino, mas engloba, também, a avaliação, que, para Luckesi (1999) 

esta é a maneira que o aluno percebe onde avançou e se houve algum equívoco 

durante o processo ensino-aprendizagem. Perrenoud (1999) afirma que a função da 

avaliação é proporcionar ao aluno aprendizagem e ao professor, ensinar. 

 A avaliação deve ser um desafio cotidiano da prática pedagógica, partindo da 

realidade e a ela retornar para transformá-la, pois, se não realizar esse processo, 

não pode ser encarada como tal. Sua razão de ser terá deixado de existir. Sendo 

assim, a avaliação deve ser realizada de maneira a garantir o acesso, por parte do 

aluno, ao conhecimento e avaliá-lo no decorrer do processo de apreensão desse 

saber sistematizado, na tentativa de vincular a avaliação ao processo de 

aprendizagem, tornando-a um elemento articulador desse processo (PREMEBIDA, 

2009). 

Toda avaliação deve levar em conta o contexto em que os alunos estão 

inseridos, considerando que cada um deles possui um histórico pessoal, social, 

familiar, cultural e educacional e, também, que cada indivíduo tem um ritmo de 

aprendizagem. 

Muitos professores, no Ensino Superior, avaliam seus alunos, unicamente, 

através de provas escritas, isto pode estar ligado à sua praticidade e controle total 

no processo, além disso, esta prática aparece, frequentemente, como exigência 

regimental nos Planos de Curso de inúmeras faculdades e universidades. No 

entanto, mesmo sendo as provas um dos principais recursos docentes, elas 

necessitam de muita atenção, relacionada, por exemplo, à elaboração das questões, 

que devem ser contextualizadas de acordo com os objetivos pré-estabelecidos 

através do perfil do profissional que se pretende formar, redigidas de forma clara e 

objetiva, com conteúdos realmente relevantes, sem nenhum tipo de artifício para 

atrapalhar o aluno durante a resolução da mesma. A clareza e objetividade são 

apenas dois dos critérios a ser planejados durante uma avaliação, o professor 
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consciente deve criar um ambiente confortável e favorável para o aluno ser avaliado, 

principalmente, porque este momento gera grande tensão emocional, sendo assim, 

um ambiente tranquilo e livre de interferências auxilia o bom resultado da avaliação.  

A diversificação dos instrumentos para coleta de dados de aprendizagem é 

muito importante assim como ressalta Frota-Pessoa (2001) durante suas pesquisas 

sobre métodos de avaliação, indo além da diversificação de questões e chegando 

até a aplicação de uma prova, o professor pode optar por uma avaliação em grupo, 

além de ser muita apreciada pelos alunos, auxilia a aprendizagem se exigir 

discussões e reflexões. 

 Em conversas informais, muitos professores afirmam que as Instituições de 

Ensino Superior, que oferecem o curso de Ciências Biológicas, apresentam, em 

geral, um sistema de avaliação intensamente engessado e voltado para o uso de 

provas escritas como único ou mais importante instrumento para averiguação do 

processo de ensino-aprendizagem, poucas mudanças foram feitas com relação a 

essas ferramentas, o que leva o aluno a uma aversão à avaliação ou, por estar 

temeroso, tende a se desestabilizar emocionalmente e não obter o resultado 

esperado. Será que estes alunos estão sendo bem avaliados? Suas histórias, 

contratempos, ritmos e experiências de vida estão sendo consideradas durante o 

processo avaliativo? Estes fatores devem ser desconsiderados passando 

desapercebidos pela avaliação? Se sim, onde está a contextualização que falamos 

tanto? O Ensino Superior está formando e avaliando os alunos com qualidade 

suficiente para sua atuação profissional e construção da cidadania? Uma avaliação 

contextualizada e formativa no Ensino Superior poderá amenizar as reprovações e 

os índices de evasão? E como os alunos reagiriam a ela?  

Diante das considerações abordadas propõe-se uma investigação sobre a 

prática avaliativa no curso de Ciências Biológicas, trazendo à tona conceitos e 

práticas pedagógicas importantes para a evolução da avaliação de aprendizagem no 

Ensino Superior, evidenciando o uso das narrativas de si (método autobiográfico) 

como ferramenta para composição dos instrumentos de avaliação e estreitamento 

da relação professor-aluno durante o processo de ensino-aprendizagem. 

Na estruturação deste trabalho, o capítulo I tem como ponto de partida a 

origem do tema, apresentando uma autorreflexão sobre a temática avaliativa através 

do memorial do autor, delimitando a pesquisa e esclarecendo seus objetivos. 
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O segundo capítulo realiza uma abordagem da prática avaliativa na 

educação, passando por aspectos históricos e distintivos dos principais tipos de 

avaliação utilizadas para verificação de aprendizagem, dentre as quais podemos 

destacar as avaliações: somativa, formativa e diagnóstica. 

A trajetória metodológica é alvo do terceiro capítulo da dissertação, nela 

encontramos os caminhos percorridos, os procedimentos adotados, o campo de 

coleta e o tratamento dos dados. Além de uma discussão sobre o perfil da instituição 

e do curso alvo do estudo de caso.  

Já o quarto capítulo se dedica a expor os resultados e a análise dos dados 

obtidos com a elaboração dos memoriais de trajetória formativa dos discentes, 

traçando um perfil geral dos alunos que buscam sua formação no curso de Ciências 

Biológicas.  

A natureza desta pesquisa é qualitativa do tipo estudo de caso pois, utiliza um 

caso real onde o pesquisador e os sujeitos estão integrados. Propõe o uso da 

abordagem etnográfica para compor as avaliações no Ensino Superior, contando 

com análise de literatura sobre a temática e pesquisa de campo com alunos do 

Ensino Superior (curso de Ciências Biológicas). Dados empíricos e minha 

experiência pessoal foram fundamentais na execução da pesquisa e na análise e 

interpretação dos dados.  

Em educação, os estudos de caso ganharam espaço nos anos 60 e 70, 

objetivando analisar escolas, professores e alunos, servindo de impulso para 

estudos futuros. Porém, com o passar do tempo, pode-se perceber uma banalização 

e uma tendência à superficialidade dada às análises realizadas nos casos 

propostos. A rasa interpretação das informações coletadas contribuiu para a perda 

da qualidade potencial desta ferramenta. 

André (2005) cita diversos autores para destacar que a importância do estudo 

de caso está em si mesmo, sendo este uma forma particular e rica em possibilidades 

para exploração e análises. Fazendo o uso de diferentes técnicas de coleta, os 

estudos de caso geram grandes contribuições para a ciência, visto que o 

conhecimento produzido por eles é mais concreto, contextualizado e está ligado de 

certa forma a experiência e interpretação dos leitores, que podem generalizar e 

aplicar o que é apresentado em sua realidade local. Citando Merriam (1988), a 

autora enfatiza quatro características importantes para um bom estudo de caso 

qualitativo: a particularidade (ligada a singularidade dada em estudos práticos); a 
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descrição (densa e detalhada das situações observadas e suas variáveis); a 

heurística (que possibilita ao leitor relacionar o caso à sua própria experiência) e a 

indução (relativa ao estudo lógico indutivo).  

Os casos podem ser divididos em três tipos básicos de acordo com Stake 

(1994), sendo eles: o intrínseco (onde o interesse pelo estudo se dá pelo caso em 

si); o instrumental (onde um caso em particular ajuda a elucidar questões levantadas 

pelo pesquisador) e o coletivo (pautado em uma análise mais abrangente de vários 

casos interligados). Essa divisão existe porque em cada tipo de estudo podem ser 

usadas diferentes ferramentas e técnicas específicas para coleta de dados. 

Além desta classificação, André (2005) afirma que os casos podem ser 

agrupados em quatro categorias criadas por Stenhouse (1988), sendo elas: 

etnográfica, avaliativa, educacional e ação. O estudo de caso etnográfico visa à 

compreensão dos atores e oferece explicações sobre padrões que não eram claros. 

A abordagem avaliativa objetiva fornecer instrumentos para o julgamento de valores. 

Já o tipo educacional quer esclarecer a prática educativa e o estudo de caso-ação 

faz uso de feedbacks para revisar ou aperfeiçoar ações. 

A veracidade, a representatividade e a aplicabilidade dos casos, podem ser 

questionadas, pois, dados pontuais podem não servir para retratar uma situação 

real, todavia expressam os anseios e angústias de uma população que é 

influenciada por esta “realidade”, portanto representam um ganho prático na 

averiguação científica.  

Vale lembrar que mesmo que o recorte de uma pesquisa baseada em estudos 

de caso seja pequeno, pode ser de grande valia para a ciência educacional, pois foi 

buscar na prática informações passiveis de generalização e apropriação por seus 

pares ansiosos em solucionar questões similares do cotidiano. 
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CAPÍTULO I - ORIGEM DO TEMA: UM PROCESSO DE AUTORREFLEXÃO E 

REDESCOBERTA 

 

Inicio este capítulo memorial esclarecendo o que, em minha opinião, foi algo 

muito difícil e relativamente estranho em realizar. Estranho pelo fato de nunca o ter 

feito anteriormente e difícil, pois refletir sobre nossas memórias pode trazer à tona 

diversos conflitos, experiências ou até mesmo fatos que há muito haviam sido 

esquecidos ou de certa forma não se havia dado a devida importância.  

Nunca pensei em escrever um memorial, sempre tive em mente a velha 

história apresentada no ditado popular: “quem vive de passado é museu”, uma pena 

na verdade, haja vista que, refletindo sobre minha trajetória, encontrei várias 

passagens que foram cruciais para minhas escolhas passadas e atuais. 

Minha trajetória formativa e profissional teve início na década de 90 na pré-

escola, se eu fosse pensar em alguma influência deste período atualmente poderia 

deixar alguns fatos de lado, porém o que mais me marcou foi meu primeiro dia de 

aula, inclusive guardo uma fotografia até hoje, e me recordo perfeitamente do dia 

ensolarado, do uniforme composto de camisa xadrez azul, bermuda azul marinho, 

meias vermelhas e sapato Conga. Além disso, algo que me marcou foi à professora, 

a Dona Regina uma jovem senhora na época, excelente profissional em uma análise 

atual, muito carinhosa e compreensiva tanto com as crianças quanto com os pais 

que ficavam aguardando seus filhos próximos aos muros da escola até o termino do 

período letivo, muitos como minha mãe, por exemplo, aos prantos durante as 

primeiras semanas de aula. 

Durante o tempo que passei na pré-escola fui alfabetizado e, posso dizer que 

tive meu caráter moldado. Não tive muitos professores na época, além da Dona 

Regina, que havia sido promovida à Diretora, tive aulas com a professora Andréia. 

Demorei muito para me adaptar a ela, principalmente, por considerar que ela 

“pegava muito no meu pé”. Nunca fui bagunceiro ou um mau aluno, muito pelo 

contrário, sempre gostei de estudar, tirava boas notas, mas é claro sempre existe 

uma ou outra coisa que tira todo mundo do sério! No meu caso, outro colega de 

turma, o Raphael, que passava o dia a me provocar, acho até que na época eu já 

era rotulado como nerd ou CDF. Um belo dia, me irritei tanto que revidei a 

provocação e bingo! Fui colocado de castigo pela professora para pensar no que 

havia feito. Cheguei em casa chorando e mais bravo do que nunca e, claro, minha 
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mãe foi até a escola para conversar com a direção sobre o ocorrido. Bom, por que 

estou contando essa passagem? Simplesmente porque foi a primeira vez que 

alguém disse que eu seria professor! 

No decorrer da conversa com a Diretora Regina e a professora Andréia surgiu 

uma velha e conhecida pergunta: “o que você quer ser quando crescer? ” E minha 

resposta estava pronta: “veterinário! ”. Logo em seguida a Dona Regina disse: 

“achava que seria professor! Você tem jeito para isso! ”. E eu, é claro, disse que 

nunca, de modo algum queria ser professor. Parte de minha resposta se devia ao 

fato de minha irmã estar terminando o curso de Magistério e por muitas vezes tê-la 

ouvido reclamar sobre algum aluno, sobre as dificuldades de ser docente, entre 

outras coisas. Mas, ao final da reunião com a direção havia ficado decidido que eu 

seria responsável em ajudar a professora com os alunos que tinham mais 

dificuldade, assim, ficaria mais perto dela e ela poderia ver que era o aluno Raphael 

quem me provocava. 

Dito e feito, no dia seguinte lá estava eu como ajudante da professora. 

Tentando explicar alguma atividade para os colegas que tinham maiores 

dificuldades. Gostei muito deste “cargo” e nunca mais tive problemas disciplinares.  

Agradeço imensamente a essas duas professoras em minha trajetória e hoje 

realmente sei que parte do profissional que sou se deve a elas. Faz muito tempo que 

não as vejo. A última vez foi em 2003, na mesma pré-escola, fui visitá-las para falar 

sobre minha escolha de curso superior: Ciências Biológicas e o fato de querer ser 

professor também. O mais incrível foi reencontrá-las ocupando os mesmos cargos e 

se recordarem de mim. Foi como se o tempo tivesse parado e por alguns segundos 

eu retornasse aos 5 anos de idade. Gratidão eterna! Para D’Ambrósio (2007), 

sempre guardamos na nossa lembrança a imagem de um mestre curioso, sempre 

querendo conhecer mais, e também do mestre amigo, dedicado aos seus alunos, 

interessado nos seus problemas. E dizemos que o bom professor reúne essas 

qualidades. 

Cheguei ao Ensino Fundamental na Escola Estadual de Primeiro e Segundo 

Grau Maria Rosa Barbosa também em SBC. Permaneci na instituição durante três 

anos da 1ª a 3ª série. Recordo que na época havia uma discussão sobre a 

reestruturação e reorganização das escolas em ciclos e que poderíamos ficar ali 

somente até a quarta série e depois seríamos transferidos já que aquela unidade 

escolar atenderia somente ao Ciclo I. 
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Durante este período tive a honra e o privilégio de estudar na turma da 

professora Denise que era, por acaso, minha prima em segundo grau. Uma 

excepcional professora! Oportunizou, entre outras coisas, um contato mais 

aprofundado com a disciplina de Ciências através de experiências e observações. 

Acredito, em parte, que isso influenciou a minha escolha para a primeira graduação. 

Nesta época eu já era um aluno muito dedicado aos estudos e de certa forma até 

competitivo. Lembro que disputava as melhores notas da turma com a aluna Fabia, 

excelente em Matemática, diga-se de passagem, já que ela conquistou o primeiro 

lugar nas Olimpíadas Escolares de Matemática e eu tive que me contentar com a 

medalha de bronze mesmo. Será que é por isso que não gosto tanto de matemática 

hoje em dia? Quem sabe! 

Sempre tive facilidade com os estudos, nunca precisei “me matar” de tanto 

estudar para as provas ou algo do gênero. Meu problema sempre foi a timidez 

mesmo, não era de falar muito, tinha poucos amigos, mas se houvesse a 

necessidade de apresentar alguma tarefa ou trabalho lá estava eu! 

Refletindo, me ocorreu agora que eu também fui auxiliar da professora 

Denise. Por várias vezes ela pedia que eu ajudasse um ou outro aluno ao terminar 

minha tarefa. Não posso deixar de falar é claro de duas passagens que me 

marcaram muito neste período. Passagens que não são, de nenhuma forma, boas, 

muito pelo contrário, mas que já refletiam problemas não só do sistema educacional, 

mas, também, da fragilidade da profissão docente. Vamos lá. Por inúmeras vezes 

recordo que a escola havia sofrido algum tipo de vandalismo (pichações, vidros 

quebrados, furtos, etc.), porém houve um dia em que nossos pais não puderam nos 

deixar na escola porque alguns alunos do Ensino Médio (as vésperas da semana de 

avaliações) tinham arrombado a sala dos professores e queimado todos os materiais 

da escola: livros, provas, diários, atividades, tudo! Além disso, tinham colado às 

portas, fechaduras e cadeados de toda a escola com cola instantânea. Os 

professores estavam reunidos do lado de fora do prédio aguardando os pais 

chegarem com seus filhos para explicar o ocorrido, muitos deles em lágrimas. 

Outro fato que me chocou muito aconteceu em uma reunião de pais. Não 

estava presente, mas minha mãe relatou o ocorrido e me lembro perfeitamente. Ela 

disse que a professora Denise foi ameaçada por um pai com uma faca por ter 

reprovado o filho dele! O mais grave, a professora estava grávida. Pediu 

afastamento do cargo e acabou solicitando exoneração. Segundo dados da Escola 
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Villare (2005) devido ao descaso com questões educativas, morais e 

comportamentais existentes, os pais não permitem que seu filho aprenda a ser 

aluno. Os professores muitas vezes passam a assumir um papel que não caberia a 

eles – o de pais. Os professores estão acuados. Os pais passaram a proteger seus 

filhos de tudo o que possa desagradar, magoar, frustrar, provocar sofrimento ou 

angústia etc. Isso resulta em intervenções absolutamente inadequadas no espaço 

escolar que só têm uma utilidade: a de evidenciar que eles não confiam na escola 

nem delegam a ela seu papel. As agressões contra os professores vão dos insultos 

verbais aos desacatos pessoais e muitas vezes, à violência física. 

E com isso realmente coloco em minha mente que não quero me tornar 

professor!  

Saí da escola estadual na terceira série do Ensino Fundamental e fui 

matriculado em uma instituição privada de ensino, onde permaneci até o término do 

curso técnico. Fiquei 8 anos nesta instituição como aluno e quem um dia poderia 

imaginar, mais 5 anos como professor!  

Minha trajetória discente/docente no Colégio Brasília foi bastante significativa, 

inclusive pelos exemplos vivenciados. Posso dizer que sou o sou pela vivência nesta 

instituição. Tive ótimos professores, destacando positivamente as professoras Kelly 

(Matemática), Simone (Língua portuguesa e inglesa), Luciana (Química), Martha 

(Literatura), Alcione (Ciências), Estela (Biologia), Vânia (Espanhol) e o professor 

Wladson (História/Geografia) e, claro, a pessoa que me fez retornar à sala de aula a 

coordenadora pedagógica Adriana Paz.  

Por todo o Ensino Fundamental, me destacava nas disciplinas: Espanhol e 

Ciências, sempre gostei muito das investigações proporcionadas nos laboratórios e 

de todas as atividades práticas. Nas demais disciplinas sempre obtive bons 

resultados e, como era de costume acabava auxiliando os outros alunos. Por várias 

vezes as professoras Kelly e Simone me diziam que eu seria professor, 

principalmente, após as apresentações de trabalho e as exposições nas Mostras 

Culturais e, como era de praxe eu negava. 

Ao chegar ao Ensino Médio, em 2001, descubro minha paixão, a Biologia e o 

mais engraçado, nunca tive resultados espetaculares nesta disciplina, era um aluno 

mediano. Nas avaliações, para conseguir a nota máxima, era um esforço tremendo. 

Um dia a professora Estela me chamou para conversar sobre uma prova que havia 

feito, me mostrando que tiraria dez se eu não tivesse trocado todas as alternativas 
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no último minuto. Ela disse: “não pense muito nas perguntas, você sempre assinala 

o que está correto e depois muda tudo, seja mais seguro, você sabe! ”. A partir daí 

meu desempenho melhorou vertiginosamente. Concomitante ao 2º ano Ensino 

Médio iniciaria o Curso Técnico, porém qual área escolher? Magistério, claro! Quero 

ser professor! Afinal, todos os meus professores dizem que eu tenho talento para 

isso! 

 Infelizmente, por volta daquele período, o Ministério da Educação havia dado 

descontinuidade ao curso do Magistério e o colégio onde eu estudava já não 

aceitava mais matrículas para o mesmo.  Em dezembro de 1999 o Decreto 3.276, 

assinado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e pelo ministro da Educação, 

Paulo Renato Souza, resolveu que: "A formação em nível superior de professores 

para atuação multidisciplinar, destinada ao magistério na educação infantil e nos 

anos iniciais do ensino fundamental, far-se-á exclusivamente em cursos normais 

superiores". A palavra "exclusivamente", decretou o fim dos cursos de Pedagogia e 

do Magistério de nível médio como formadores de docentes (RAINHO, 2001). 

Pois bem, depois deste banho de água fria vejamos quais opções para 

formação técnica ainda me restam: Administração, Contabilidade, Publicidade, 

Fotografia, Prótese Dentária, Informática, Secretariado, Nutrição e Dietética........não, 

não, não, não, não, não, não......SIM! Gosto de Biologia, então vou cursar Nutrição, 

pelo menos são áreas afins!   

E foi o que fiz. Tive uma experiência maravilhosa neste curso! Gostei muito, 

principalmente porque ele me propiciou uma ótima base para cursar Ciências 

Biológicas tempos depois.  

Chega o terceiro ano do Ensino Médio e tenho que escolher meu caminho 

profissional e prestar vestibular, mas para qual curso? Nutrição? Biologia? 

Pedagogia? Veterinária? Letras? Meu Deus! Que dúvida cruel! 

Conversando com meus professores todos foram unanimes: escolha algo que 

te dê prazer! Perfeito! Nutrição descartada (não havia gostado tanto da área depois 

de fazer os estágios obrigatórios). Vejamos a opinião dos meus pais: faça algo que 

dê dinheiro! Claro, eu já não estava suficientemente em dúvida! 

Pedi socorro a minha professora preferida, a Estela. E após conversar com 

ela, fico ainda mais indeciso! Porém, tenho alguém que me apoie para fazer Biologia 

até já tenho onde fazer estágio (visto que no meio da conversa a professora Estela 

tinha se colocado à disposição para tal). 
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 Finalmente, o último dia de inscrição para o vestibular chegou. E agora? Vou 

tentar Ciências Biológicas! Primeira e única opção! Se eu passar, serei professor. 

Afinal, todos dizem que tenho o dom, caso o contrário vou trabalhar! Passei em 

várias Universidades. Acabei escolhendo a Universidade Metodista de São Paulo 

pela proximidade com minha residência além da ótima nota que o curso tinha 

perante as avaliações oficiais do MEC. Optei pela formação concomitante de 

Licenciatura e Bacharelado, até mesmo porque é uma forma de otimizar o tempo e 

se eu não gostasse da sala de aula teria a opção de trabalhar com pesquisa.  

 Iniciei a graduação em Ciências Biológicas em 2004, junto com outros 80 

colegas, logo me encantei com a licenciatura. Tive ótimos exemplos nas áreas de 

Práticas de Ensino, Didática e Instrumentação, destaco a Profa. Maria Angélica 

Santini, a Profa. Melissa Vallin de La Torre, a Profa. Vera Carolina Cambréa e a 

Profa. Maria de Fátima Moreira. Porém, outra área começava a me agradar a 

Botânica! Ver as professoras Rosemeire Aparecida Bom Pessoni e Cândida Vieira 

falando sobre plantas era mais que motivador, era um deleite. Só tenho a agradecer! 

Obrigado por me ensinarem grande parte do que sei hoje! 

 Já no primeiro semestre do curso fui realizar o estágio de observação de 

Ensino Fundamental no colégio em que havia passado 8 anos de minha formação. 

Fui muito bem recebido pela professora de Ciências, suas aulas eram maravilhosas, 

nunca tinha visto tantas práticas diferenciadas com os alunos. Ela ainda, me deixou 

desenvolver diversas atividades com as turmas. Ao final do período de estágio um 

acontecimento muito desagradável me deixaria fora das salas de aula por quase um 

ano. No meu último dia de estágio, fui convidado pela direção geral a integrar um 

projeto de Educação Ambiental no colégio e, todo orgulhoso e feliz corri para contar 

a novidade para a professora do colégio, que não reagiu nada bem. Para minha 

surpresa ela encarou o convite como uma ameaça ao seu cargo e, durante o 

intervalo das aulas, armou um escândalo no pátio da escola dizendo que eu queria 

tomar o lugar dela, que eu havia aproveitado a oportunidade do estágio para puxar 

seu tapete, que isso era uma traição, que tudo que eu sabia de sala de aula eu devia 

a ela e por aí vai. 

 Saí arrasado do pátio naquele dia, extremamente decepcionado, fiquei sem 

chão, como se algo tivesse sido arrancado de mim. Fui conversar com a 

coordenação do Ensino Fundamental e, para minha surpresa, a coordenadora 

Márcia disse que a professora estava certa e que realmente ela acreditava que eu 
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tinha agido de má fé! Meu Deus do céu, eu não tinha feito nada! Simplesmente o 

mantenedor da escola me convidou para integrar o projeto! Voltei para casa 

chorando e muito bravo. Jurei que jamais colocaria os pés em uma sala de aula 

novamente! E foi isso que fiz!  

Durante o ano de 2005 me dediquei de integralmente à pesquisa. Realizei 

estágios no Instituto de Botânica de São Paulo (IBt), no setor de Anatomia e 

Morfologia de Plantas, com sequestro de carbono, aprendi muito, não posso negar, 

mas me sentia de certa forma incompleto. Foi então que, em junho de 2005, dois 

eventos mudaram o rumo de minha carreira, primeiramente, recebi uma ligação da 

coordenadora pedagógica do Ensino Médio do Colégio Brasília perguntando se eu 

estava cursando Ciências Biológicas ainda. Conversamos um pouco e marcamos 

uma reunião no colégio. No dia agendado ela me disse que precisava de um 

professor para acompanhar os alunos a uma visitação ao Laboratório de Anatomia e 

Fisiologia Humana da Universidade de São Paulo e tinha pensado em se eu poderia 

fazer isso já que a professora Estela estava de licença médica. Fiquei um pouco 

relutante em aceitar, contei tudo que havia acontecido com a professora do Ensino 

Fundamental e ela me deu todo o apoio que precisava. Santa Adriana Paz!!!! Sem 

aquela conversa jamais eu teria retornado para as salas de aula! Eu já te disse isso 

uma vez e volto a dizer: “você foi a responsável pelo meu retorno à licenciatura, 

muito obrigado por devolver o brilho aos meus olhos! ”. 

Acompanhei os alunos naquela visita e não parei mais. A coordenadora me 

contratou como professor eventual do período noturno. Passei por todas as etapas 

do processo de seleção. Lembro como se fosse hoje mesmo da minha aula teste. 

Quando não estava substituindo algum professor ausente, eu acompanhava a 

professora Estela. 

O segundo evento ocorreu na Universidade Metodista, em agosto, foram 

abertas as inscrições para seleção de estágio no Laboratório de Práticas de Ensino 

em Ciências e Biologia, sempre quis estagiar lá, mas ainda estava atuando no 

Instituto de Botânica. Fui correndo falar com a Profa. Maria Angélica, que 

coordenava o Laboratório de Práticas, sobre o meu interesse em ser estagiário. Ela 

ficou muito contente. Participei da seleção, fui contratado, solicitei encerramento das 

minhas atividades no IBt e, como foi reveladora essa experiência! Fiquei até 2007 

estagiando com Práticas de Ensino. No período participei de diferentes atividades 

formativas, ministrei workshops para vestibulandos, auxiliei outros alunos, dei 
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entrevistas e até ganhei junto a toda a equipe dois prêmios da Revista Livre 

Mercado, o Prêmio DESTAQUE DO ANO DE 2006, pela publicação do case “Em 

sala de aula também se brinca”, que tratava sobre jogos educativos e ludicidade, 

para a Edição 199, Ano XVII de abril de 2006 e o Prêmio MELHOR DOS 

MELHORES DO ANO DE 2006 pela mesma publicação. 

 No ano de 2006 fui convidado a integrar o corpo docente do curso Técnico em 

Segurança do Trabalho do Colégio Brasília sendo responsável pela disciplina de 

Saneamento Ambiental, seria professor efetivo! Pouco tempo depois a professora de 

Ciências, Cristiane, aquela que havia feito eu quase desistir da docência passou em 

um concurso público para direção escolar e pediu demissão. Segundo a 

coordenadora ela perguntou se eu ainda estava na escola, pois fazia questão que eu 

assumisse suas aulas, já que confiava, plenamente, em meu trabalho. Como o 

mundo dá voltas, não é mesmo? 

 Neste período, na Universidade, estávamos discutindo sobre avaliação da 

aprendizagem na disciplina de Prática de Ensino em Biologia e uma coisa sempre 

me intrigava, por que se fala tanto de avaliação sendo que os nossos professores 

(de disciplinas específicas) não tem uma prática avaliativa diferenciada? Lembro-me 

bem que meu grupo de trabalho sempre comentava sobre como era distinto discutir 

sobre avaliação e ser avaliado na faculdade, parecia que alguns professores 

ensinavam e praticavam o certo e o restante deles sempre avaliava da mesma 

maneira. Foi aí que surgiu meu interesse sobre avaliação da aprendizagem no 

Ensino Superior. 

No primeiro semestre de 2007 a professora Estela (Biologia) teve que se 

ausentar para cuidar da mãe que sofria de Alzheimer, solicitando afastamento até a 

aposentadoria que aconteceria em 2009 e suas aulas também foram passadas a 

mim. Durante uma formação pedagógica realizada no mesmo ano tive o privilégio de 

conhecer o professor Vasco Pedro Moretto em um evento de divulgação de seu livro 

Prova, um momento privilegiado de estudo, não um acerto de contas. A partir da 

palestra proferida por ele e da leitura de seu livro tive a certeza de que a avaliação é 

um dos grandes nós da educação. Moretto (2005) afirma em seus estudos que 

professor competente sabe que a prova é um momento privilegiado de estudo e não 

um acerto de contas, sendo, assim, jamais a prova deveria servir como algo punitivo 

ou meio para manter a disciplina, muito menos para obrigar o aluno a estudar, 

porém em inúmeros casos na graduação, as provas ainda são aplicadas como um 
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dos únicos instrumentos de avaliação, fazendo com que o professor em formação 

acredite, inconscientemente, que ela é a melhor forma de colher informações sobre 

o rendimento escolar, fazendo desta prática um hábito em seu cotidiano docente. 

E assim estava minha carreira, ainda não tinha concluído a graduação e já 

estava atuando em três níveis de ensino. Concomitantemente, desenvolvia minha 

monografia de graduação com enfoque em Botânica intitulada Levantamento 

etnobotânico de plantas medicinais e suas utilizações por famílias frequentadoras da 

rede de creches do município de São Bernardo do Campo, São Paulo com a 

orientação da Profa. Rosemeire Aparecida Bom Pessoni. 

Em dezembro de 2007 concluí a graduação em Ciências Biológicas 

(Licenciatura e Bacharelado) e estava decidido, seguiria à docência. Vale lembrar 

que dos 80 ingressantes em 2004 somente 32 chegaram ao final do curso, destes 

somente 4 seguiram a área de licenciatura, incluindo a mim. 

Ao do término da graduação, me matriculei em uma Especialização Lato 

sensu, queria cursar Educação Ambiental, porque precisava reativar aquele projeto 

que existia na escola em que trabalhava. Cursei a especialização pela Universidade 

Iguaçu, no Rio de Janeiro, pesquisei as Influências do Aquecimento Global sobre os 

Recifes de Coral em Fernando de Noronha e no Atol das Rocas. 

 Queria dar sequência aos estudos e cursar Mestrado. Ainda não tinha 

decidido quanto à área, mas estava em contato com a Profa. Maria Christina 

Amorozo da UNESP de Botucatu – SP já que pensava em realizar o Mestrado em 

Etnobotânica de Plantas Medicinais. Participei da seleção, apresentei um projeto e 

em 2008 fui aceito como ingressante. No entanto, fui convidado a dobrar minha 

carga no colégio, acabei optando em lecionar para mais turmas e tranquei a 

matrícula na UNESP. 

Lecionei no Colégio Brasília até 2010, no Ensino Fundamental Ciências, no 

Ensino Médio Biologia e no Curso Técnico de Segurança do Trabalho Meio 

Ambiente, Anatomia e Fisiologia Humana, Projetos, Educação Sanitária e Química 

Geral. Deixei o colégio em junho de 2010 por inúmeros problemas financeiros que 

impediram que a empresa honrasse o salário dos professores. Logo fui admitido por 

duas outras instituições o Colégio Milênium como professor de Ciências Naturais e o 

Instituto Polígono de Ensino como docente dos cursos de Segurança do Trabalho, 

Estética, Radiologia, Enfermagem e Veterinária. 
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Em 2012 fui convidado para atuar na coordenação pedagógica de uma escola 

técnica em Santo André. A escola era nova, toda a documentação estava sendo 

criada e seus cursos também. Não tinha nenhuma experiência com Gestão do 

Trabalho Escolar, fiquei desesperado, mas encarei o desafio! Matriculei-me no curso 

de Pedagogia da Universidade Nove de Julho – SP e como foi proveitoso! 

Realmente eu precisava de todos aqueles conhecimentos.  

Durante toda a formação conheci muitos outros professores, que como eu 

estavam buscando uma segunda formação, a troca de experiências serviu para abrir 

minha mente para diversos problemas educacionais que há muito havia esquecido, 

principalmente, por só ter atuado em escolas privadas. Em agosto de 2012 pedi 

demissão do Colégio Milênium para me dedicar à coordenação.  

Em janeiro de 2013 uma colega de trabalho me indicou para uma vaga de 

professor na Universidade do Grande ABC, atual Universidade Anhanguera de São 

Paulo, agendei um horário com a coordenação, realizei o processo seletivo e fui 

contratado para lecionar Botânica nos cursos de Ciências Biológicas e Tecnologia 

em Gestão Ambiental. Fiquei fascinado pelo Ensino Superior, me senti completo! 

Como é bom falar para nossos pares! 

Chegou o período de avaliações na UNIABC, utilizei uma série de 

instrumentos diferenciados para coleta de dados sobre a aprendizagem, mas, para 

minha surpresa, grande parte dos alunos não alcançaram os resultados esperados. 

Fiquei pensando o que havia feito de errado, fiz revisões, tivemos aulas práticas, 

correções individuais e coletivas, autoavaliações, até que alguns alunos me 

procuraram e disseram que nunca tinham feito uma prova com questões 

dissertativas, que nunca tiveram avaliação prática ou, até mesmo, nunca tinham 

manuseado um microscópio! Um absurdo! Fiquei chocado! Conversei com a 

coordenadora que também ficou pasma. Comecei, então, a realizar um trabalho de 

adaptação destes alunos, introduzindo diferentes formas de verificação de 

aprendizagem e trabalhando diariamente com a autorregulação, mediando à 

aprendizagem. Para a minha surpresa, todos os alunos abraçaram a ideia, gostaram 

do processo. Ao mesmo tempo em que isso ocorria eu começava a preparar minha 

monografia de Pedagogia e não tive dúvidas quanto ao tema, iria abordar 

avaliações, especificamente provas no Ensino Superior.  

Muitos momentos de alegria no Ensino Superior ainda me aguardavam! No 

mesmo ano algumas alunas do 7º semestre do Curso de Ciências Biológicas 
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queriam que eu fosse o orientador de suas monografias! Meu Deus! Eu orientador? 

Mas sou recém-contratado? Encarei o desafio, nos dedicamos de corpo e alma aos 

projetos e durante o Congresso Nacional de Iniciação Científica em novembro de 

2013 minhas orientandas ganharam o Prêmio Destaque e Inovação! Que 

reconhecimento maravilhoso! E para fechar com “chave de ouro” fui eleito Paraninfo 

das turmas de 2013, 2014 e 2015 de Biologia e Professor-homenageado das turmas 

de 2013, 2014 e 2015 de Gestão Ambiental. 

Estava tão envolvido com o Ensino Superior que, em 2014, senti a 

necessidade de iniciar um curso de Mestrado em Educação. Fiz minha matrícula 

como aluno especial no PPGE da Universidade Metodista de São Paulo na disciplina 

EAD e Ensino Superior ministrada pela Profa. Norinês Panicacci Bahia. Adorei a 

experiência! Discutimos uma série de textos e autores sobre a Educação a Distância 

e no trabalho final da disciplina também abordei as avaliações enfatizando as 

recomendações para coleta de dados em momentos presenciais. E pude publicar, 

com os colegas de turma, o artigo científico Educação a Distância: Aspectos 

Positivos e Análise a Favor da Modalidade na Revista Cadernos de Educação 

(UMESP), v. 13, p. 188199, 2014. ISSN: 1679-8104. 

Decidido em seguir no programa realizei minha inscrição para o processo 

seletivo de 2015, produzindo o projeto de pesquisa A avaliação do rendimento 

escolar como ferramenta reguladora da prática docente: A formação do professor de 

Biologia no ato de avaliar e ser avaliado fiz as provas de seleção, fui entrevistado em 

26 de novembro de 2014 pelas Profas. Norinês (o que foi uma agradável surpresa) e 

Adriana Barroso. 

Quando recebi o resultado positivo de meu ingresso em 05/12/2014 foi uma 

grande alegria! Teria como orientadora a Profa. Dra. Zeila de Fabri Brito Demartini. 

Em março de 2015 me candidatei à seleção de bolsas Capes/Prosup no edital 

multidisciplinar e fui contemplado! Mais alegrias! Teria, novamente, contato com a 

Profa. Dra. Rosemeire Aparecida Bom Pessoni, agora como co-orientadora deste 

trabalho de pesquisa. Atualmente, ela é coordenadora do Curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas da UMESP, é doutora em Ciências Biológicas com ênfase em 

Botânica e, também, cursa doutorado em Educação no PPGE-UMESP.  

Conforme orientação da Profa. Dra. Zeila Demartini a dissertação foi 

estruturada em quatro capítulos centrais: A Origem do tema: um processo de 

autorreflexão e redescoberta; A Prática Avaliativa na Educação; Trajetória 
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Metodológica: os caminhos percorridos; Análise e Discussão dos Dados. Nossa 

proposta inicial era fazer o estudo na própria Universidade Metodista de São Paulo, 

que foi, além da base de minha formação, o local em que o tema surgiu pela 

primeira vez em minha narrativa. Para isso, teríamos como sujeitos da pesquisa os 

docentes do curso de Ciências Biológicas e os egressos que cursaram a grade 

curricular vigente e que atuam como professores na rede pública ou privada de 

ensino através de uma abordagem qualitativa para tratamento das amostras, que 

contariam com cerca de três sujeitos para cada grupo. Alguns contatos iniciais já 

tinham sido realizados com a coordenadora do curso e uma professora responsável 

pela disciplina que discute “avaliação do rendimento escolar”, porém ao final do 

primeiro semestre de 2016 tudo mudou!  

Durante a realização da disciplina “Formação de Educadores: memórias e 

identidade” ministrada pela professora Norinês P. Bahia, conheci melhor os relatos 

memorialísticos e, como parte das atividades propostas tive que produzir meu 

memorial que está sendo apresentado aqui. Como disse anteriormente, essa 

experiência foi tão reveladora que, de certa maneira, alterou toda a minha forma de 

pensar Educação, principalmente sobre as avaliações. Vi nos memoriais uma 

alternativa para a composição do sistema de avaliação do rendimento dos meus 

alunos da graduação, especificamente na disciplina Competências Profissionais que 

promove a reflexão e discussão dos aspectos éticos e legais relacionados ao 

exercício profissional e a carreira, dando suporte à atuação profissional na 

sociedade, e a formação de cidadãos críticos, engajados e conscientes de seu papel 

transformador, por esse motivo, propus a alteração de toda a minha dissertação em 

agosto de 2016.  

Sabemos que, historicamente, as avaliações vêm sendo estudadas e 

reestruturadas, porém muitas ainda são determinantes da exclusão e evasão escolar 

por serem expressamente taxativas e pouco eficientes, infelizmente esse problema 

se estende da Educação Básica ao Ensino Superior, grande parte das 

Universidades valorizam ao máximo as provas escritas, atribuindo-lhes mais da 

metade dos pontos necessários para que o aluno alcance a tão sonhada “nota azul”. 

Explicita Moretto (2008), quando diz: “tem-se a impressão de que alguns professores 

acham que a avaliação é feita para obrigar o aluno a estudar e, por isso, ele deve 

ficar na expectativa do que será perguntado”. Esse fato pode, também, se relacionar 

com a formação inicial destes professores que tiveram, como exemplo, profissionais 
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que encaravam as provas como o mais adequado documento avaliativo, logo ele se 

formou acreditando, mesmo que inconscientemente, que a prova escrita é a melhor 

forma de colher informações sobre o rendimento escolar, fazendo desta prática um 

hábito de sua rotina em sala de aula. 

A diversificação dos instrumentos para coleta de dados de aprendizagem é 

importante para o sucesso acadêmico do aluno, corroborando com as pesquisas de 

Frota-Pessoa (2001) sobre métodos avaliativos, sua aplicabilidade e estratégias. 

Toda avaliação deve considerar o contexto em que os discentes estão inseridos, 

cada um deles possui um histórico pessoal, social, familiar, cultural e educacional e, 

também, que cada indivíduo tem um ritmo de aprendizagem. É neste ponto que os 

memoriais começaram a fazer sentido para mim. 

Como havia tido problemas quanto à avaliação dos graduandos na 

Universidade em que atuo, percebi que os memoriais de trajetória formativa 

poderiam auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, revelando-se ótimas fontes 

de saberes e limitações aliadas à aspectos históricos e ainda podendo conter grande 

carga de representações, ressignificações e emoções, servindo de guia do percurso 

profissional e pessoal de cada aluno desde o momento em que optaram pela 

formação em Ciências Biológicas, o que era muito adequado e oportuno nas aulas 

de Competências Profissionais. Logo, fiz à coordenadora do curso, Profa. Msc. 

Alessandra Furtado, a proposta para uma avaliação diferenciada na disciplina em 

questão, com os alunos do 7º e o 8º semestre, utilizando metodologicamente os 

relatos (auto) biográficos como instrumento avaliativo. Ela aceitou. Sem dúvida, o 

uso das memórias formativas dos discentes em um componente curricular que se 

propõe a discutir aspectos da atuação e da carreira profissional teria grande valia, 

(até mesmo por que uma avaliação tradicional, via de regra, não se enquadraria bem 

neste caso) respondendo algumas dúvidas que compartilho com Josso (1988, p.37): 

- Que é formação do ponto de vista do sujeito? 

- Como se forma o sujeito? 

- Como aprende o sujeito? 

 Estava claro, para mim, que trabalhar com a trajetória de formação nesta 

disciplina era a melhor alternativa, verificar quem eram esses alunos com os quais 

eu convivia desde o 2º semestre do curso, qual formação, justificativa da escolha por 

Ciências Biológicas, suas expectativas, seus medos, seus objetivos, como 

aprendiam, era a chave para oportunizar a cada um, segundo Nóvoa e Finger 
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(1988), refletir sobre o seu próprio processo de formação e tomar consciência das 

estratégias, dos espaços e dos momentos que para ele foram formadores ao longo 

da sua vida.  

Tenho consciência que conduzir a criação de memoriais pode parecer 

desafiador, que o exercício pode perdurar por semanas até que um bloqueio inicial 

seja vencido e a escrita se torne mais prazerosa, mas é necessário que haja uma 

ruptura de paradigmas há muito arraigados à prática docente. Criar um memorial, 

realmente, não é uma tarefa fácil. Reviver memórias e experiências facilita a 

autodescoberta e a conscientização sobre nossas escolhas e caminhos trilhados. 

Mas, como afirma Jesus (2000, p.106): 

 

O ato de autonarrar-se é apaixonante, pois além de retirar-nos do silêncio e 
do tão restrito espaço privado, produz um registro que pode ainda revelar 
outros aspectos mais complexos, como a questão da etnia, da geração, da 
classe social. Autonarrar-se permite ainda dar-se conta das inúmeras 
implicações destes fatores (...). Pode-se assim produzir a ressignificação 
dessa história de maneira contínua e inovadora a partir do presente (...), 
através de um processo no qual as lembranças emergem de um poço que é 
ao mesmo tempo o imaginário individual e coletivo. 

 

Sob esta análise, com o uso de memoriais no Ensino Superior, os alunos 

poderão expressar-se livremente abordando em suas trajetórias, conteúdos, 

experiências, vivências práticas e cotidianas que permeiam as áreas estudadas e, 

por apresentarem maior maturidade, esta prática se torna mais efetiva. Segundo 

Bahia (2014), as trajetórias de vida são diversas: as experiências, as emoções, as 

escolhas, os saberes e os conhecimentos vão sendo construídos e também 

absorvidos. Cada ser é único naquilo que lhe é representativo, o que significa dizer 

que os sujeitos se diferem também nas formas expressivas de como veem sua 

inserção no mundo. 

Fica nítido que reviver e reinterpretar o passado é um exercício de 

autodescoberta e autorreflexão, exercício este que raramente realizamos e para 

muitos nunca será feito. Rememorar fatos marcantes de nossa existência permite 

que nos renovemos, reestabelecendo conexões, pois, conhecer, nas palavras de 

Fernández (1994, p.110): 

 

(...) os atravessamentos ideológicos que suportam nossa tarefa nos dá a 
possibilidade de nos autorizarmos a mudar nossa realidade e de atrevermos 
a mudar nossa maneira de nos inserir na mesma, isto é, a pensar com 
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autonomia. Diz respeito a não continuar contando a história a partir do lugar 
de outro – trata-se de começar a escrever a própria história. 

 

Devido a estes fatores, diversas mudanças em minha dissertação foram 

realizadas, para tanto, o estudo passou a ser realizado na Universidade Anhanguera 

de São Paulo – Campus Santo André – 3, com os alunos do 7º e 8º semestre do 

curso de Ciências Biológicas. A abordagem qualitativa serviu de base para o 

tratamento dos dados. A intenção do trabalho de pesquisa está, agora, centrada na 

utilização das narrativas de si como alternativa de avaliação da aprendizagem visto 

que o tradicional modelo de avaliações teóricas se encontra ultrapassado e não 

consegue abranger aspectos múltiplos de relevância para a formação profissional, 

como as escolhas, os medos, as inseguranças e as certezas durante a trajetória 

discente, pois somente averiguam o poder de memorização. 

Chueiri (2008), afirma em sua pesquisa que a avaliação se constitui em 

prática intencional e organizada e se realiza a partir de objetivos pedagógicos, claros 

ou velados, que são o reflexo de valores, códigos e convenções sociais.  

 O projeto inicial passou por reformulações, inclusive de título que de “A 

avaliação do rendimento escolar como ferramenta reguladora da prática docente: A 

formação do professor de Biologia no ato de avaliar e ser avaliado” foi alterado para 

“A avaliação da aprendizagem no curso de licenciatura em Ciências Biológicas: 

relacionando a formação e a prática profissional” e agora após muita reflexão, 

estudo, pesquisa e, acima de tudo autodescoberta passa a ser “Memoriais 

Formativos como Recurso Avaliativo no Ensino Superior de Ciências Biológicas”. 

 Minhas memórias encerram-se, temporariamente, aqui. Digo 

temporariamente, pois sei que ainda existem fatos que não dei muita ênfase, sabe-

se lá por qual motivo. Ainda devo refletir muito sobre minha vida pessoal e 

acadêmica. Temporariamente, também, porque sei que enquanto escrevo este que 

deveria ser considerado o último parágrafo do memorial, sofro influências internas e 

externas que passam despercebidas por minha consciência, mas que, certamente, 

seriam destacadas se estas memórias fossem futuramente revisadas. O tempo no 

qual nos dedicamos a viver nossas experiências não deveria ser mensurado 

cronologicamente, mas sim através de um índice de felicidade e satisfação. Este 

exercício me proporcionou muitas alegrias e acima de tudo hoje sei, realmente, por 

que escolhi ser o que sou e como sou. Cabe lembrar que em algumas profissões 

podemos escolher entre o ser e o estar. Um engenheiro, por exemplo, está 
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engenheiro enquanto atua em sua jornada de trabalho, um professor é professor 

dentro e fora da sala de aula, durante as 24 horas do dia. Sou professor, me orgulho 

dessa escolha e o que mais me motiva é ver o brilho nos olhos de cada um de meus 

alunos a cada nova descoberta, a cada obstáculo vencido, a cada objetivo 

alcançado. Gratidão às pessoas mais especiais que já encontrei em meu caminho, 

meus alunos! Vocês fizeram e fazem a diferença. 

 

 

1.1 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 O presente estudo foi delimitado no Ensino Superior, com os discentes do 

curso de Bacharelado em Ciências Biológicas (7º e 8º semestres) por ser este o 

campo de atuação em que mantenho maior vivência e por acompanhar estes alunos 

desde o início da formação, além do que, no 2º semestre de 2016, passei ministrar a 

disciplina Competências Profissionais II com as turmas em questão. Este 

componente curricular visa, entre outros aspectos, trabalhar com o plano de carreira, 

a formação continuada e as vivências práticas do cotidiano profissional, sendo uma 

avaliação tradicional muito aquém da complexidade necessária para promover uma 

reflexão sobre os caminhos percorridos e ainda a percorrer, o que justificou 

oportunizar o uso da pesquisa (auto) biográfica e das histórias de vida, denominadas 

neste trabalho, por memoriais de trajetória formativa e profissional, como recurso 

autoavaliativo, fazendo com que o aluno olhe para dentro de si e perceba o porquê 

de suas escolhas. Acredito que o professor que conhece profundamente seu aluno 

poderá utilizar esse conhecimento para preparar melhores avaliações, mais 

contextualizadas e adequadas ao discente. 

 A proposta diferenciada do uso metodológico dos relatos (auto) biográficos 

como instrumento de avaliação nesta disciplina poderia revelar inúmeras 

informações importantes sobre alguns questionamentos levantados anteriormente, 

dentre eles, destaco: 

 - Qual o motivo acerca da escolha pela formação em Ciências Biológicas? 

 - Quais suas expectativas e seus medos? 

 - Suas histórias, contratempos, ritmos de aprendizagem e experiências de vida 

estão sendo consideradas durante o processo avaliativo?  

33 



 

 

 - As expectativas dos alunos perante o curso estão sendo alcançadas?  

 - O conhecimento acerca das trajetórias de vida dos alunos poderiam amenizar 

as reprovações e os índices de evasão?  

 - Quais influências podem existir na vida cotidiana que reflitam intimamente na 

trajetória de formação? 

 

 A partir destas questões coloco o seguinte problema para a pesquisa: 

 

SÃO OS MEMORIAIS DE TRAJETÓRIA FORMATIVA UMA FERRAMENTA PARA 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS? 

 

O currículo dos cursos de Ciências Biológicas, assim como muitos outros, 

possui uma grande quantidade de disciplinas técnicas, quando o aluno é avaliado, 

muitas vezes, se depara com questões que visam somente à memorização, servindo 

apenas para classificá-lo como apto ou inapto, isso se deve, também, ao fato de que 

muitos dos seus docentes não tiveram sua formação inicial voltada à licenciatura, 

nunca tendo discutido o processo de avaliação da aprendizagem, além disso, muitos 

professores do Ensino Superior realizam as temidas provas tradicionais por 

comodidade, praticidade e hábito. Romper com esse paradigma é ainda um difícil 

processo. Refletir sobre novos instrumentos avaliativos e aplicá-los pode reduzir o 

distanciamento entre a teoria e a prática. Segundo Zamunaro (2006), quando o 

professor pesquisa e reflete sobre o processo de ensino e aprendizagem, a sua 

prática se torna mais eficaz. 

 A formação de professores é uma temática que, cada vez mais, ocupa um 

papel de destaque nas discussões político-educacionais, seja nas políticas públicas, 

seja nas corporações profissionais do magistério. Quase sempre vinculada à 

questão da melhoria da qualidade do ensino, apresenta-se como um dos 

importantes pilares das propostas curriculares, situando-se numa perspectiva 

transformadora da educação e do ensino (MACHADO, 1999). 
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 Para Oliveira-Neto, Santos e Silva (2012), os estudos envolvendo as práticas 

pedagógicas de docentes são de suma importância, já que estas práticas refletem 

em todas as dimensões do ambiente escolar.  

 O objetivo maior de toda a instituição de ensino deveria estar pautado em fazer 

com que o aluno adquira instrumentos que o levem a compreender a realidade que o 

cerca e refletir sobre ela e sua importância na vida, decidindo o que fazer e como se 

posicionar criticamente sobre uma determinada situação.  

 Segundo o artigo 43 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 

1996) a Educação Superior tem por finalidade: estimular a criação cultural e o 

desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; formar diplomados 

nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores 

profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e 

colaborar na sua formação contínua; incentivar o trabalho de pesquisa e 

investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da 

criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem 

e do meio em que vive; promover a divulgação de conhecimentos culturais, 

científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber 

através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; suscitar o 

desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 

correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo 

adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada 

geração; estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular 

os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e 

estabelecer com esta uma relação de reciprocidade e promover a extensão, aberta à 

participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios 

resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na 

instituição. 

 Como em qualquer processo de conscientização e mudança paradigmática 

existem limitações, barreiras, empecilhos e dificuldades o presente trabalho 

pretende compartilhar experiências aprofundando a discussão quanto aos recursos 

avaliativos no Ensino Superior tendo o curso de Ciências Biológicas como modelo 

inicial.   
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Gerais  

 Utilizar, através do método (auto) biográfico, os memoriais de trajetória 

formativa como ferramenta parcial para avaliação da aprendizagem no curso de 

Ciências Biológicas. Afim de verificar quem eram esses alunos, qual formação, 

justificativa da escolha por Ciências Biológicas, suas expectativas, seus medos e 

seus objetivos. Observando as relações traçadas entre a educação formal e a vida 

cotidiana, estabelecendo novas discussões e possibilidades para a prática avaliativa 

no Ensino Superior, proporcionando uma reflexão sobre o próprio processo de 

formação. 

 

1.2.2 Específicos 

1. Estimular a reflexão sobre os percursos e trajetórias individuais de formação 

através da criação de memoriais; 

2. Descobrir as singularidades dos percursos de formação; 

3. Por em ação a atenção interior quanto as decisões e escolhas, promovendo uma 

autorreflexão de suas trajetórias. 
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CAPÍTULO II – A PRÁTICA AVALIATIVA NA EDUCAÇÃO 

 

Este capítulo apresenta uma abordagem da prática da avaliação na 

educação, trazendo um embasamento teórico sobre as funções/concepções de 

avaliação e seus instrumentos, destacando, principalmente, a avaliação somativa, a 

formativa e a diagnóstica. 

Na história, durante inúmeros anos, as avaliações educacionais foram 

utilizadas para classificar alunos como bons ou maus, aptos e inaptos, inteligentes 

ou não, criando assim um ciclo de aversão às avaliações que, ao invés de ser um 

instrumento de investigação de problemas de aprendizagem, buscando soluções 

passa a se tornar um objeto que induz a discriminação, a negação e a exclusão. 

Assim, também, afirma Esteban (2003, p. 8) que fortalece a exclusão de pessoas ao 

acesso do conhecimento formal devido às avaliações mal elaboradas e engessadas 

durante anos, que não ajudam a aprender, simplesmente colaboram com o fracasso 

escolar. 

Os procedimentos de avaliação são um precioso elemento para conhecer o 

que o sistema educativo, desde o estabelecimento de políticas públicas até a 

realidade das classes, pretende e obtém dos alunos. Discutir e analisar criticamente 

os métodos avaliativos é uma das melhores formas de se conhecer profundamente 

uma instituição de ensino e seus professores. Por exemplo, quando o aluno só é 

avaliado por provas escritas que cobram nomes, datas, ideias científico-filosóficas 

estamos afirmando que o princípio pedagógico valorizado nesta instituição é o da 

aprendizagem reprodutiva, baseada na memorização e repetição. Já quando se 

pede ao aluno que exponha seu ponto de vista, argumente sobre um assunto, 

produza textos, participe da elaboração de projetos, proponha soluções para 

problemas e levante hipóteses estamos valorizando a importância da reflexão, do 

pensamento autônomo, da participação e da criação. 

 Para Luckesi (2005, p. 33), a avaliação pode ser entendida como um “juízo de 

qualidade sobre dados relevantes, que são afirmações ou negações sobre alguma 

coisa, tendo em vista uma tomada de decisão”.  

Toda avaliação escolar deve levar em conta a realidade em que os alunos 

estão inseridos, considerando que cada um deles tem um histórico pessoal, social, 

familiar, cultural e educacional e, também, que cada indivíduo tem um ritmo de 
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aprendizagem. Tendo todos esses fatores em mente a avaliação deve ser encarada 

como um diagnóstico do que foi alcançado e do que faltou alcançar, utilizada acima 

de tudo como um aparelho de correção de “rumos” para que a aprendizagem possa 

ser efetiva. 

Hoffmann (2006, p. 147) explicita o real significado da avaliação escolar 

quando afirma que na escola a avaliação: 

 

(...) carrega um significado muito diferente da avaliação no nosso dia-a-dia. 
Na escola ela ocorre num tempo programado (dia de prova, dia de fazer 
boletim, dia de apresentar resultados), num espaço característico e artificial 
(classes separadas para fazer as provas, provas em papel timbrado e 
revisado, classes limpas, professores vigilantes), com gosto de dever 
cumprido, obrigado, julgamento necessário. Para educadores e educandos, 
para a sociedade, avaliação na escola é obrigação: penosa, um mal 
necessário. 

 

A avaliação não precisa ser vista como algo negativamente carregado, é uma 

ferramenta com função de apoio, ajuda sustentação da aprendizagem, voltada para 

o uso de diversas estratégias que evitem o fracasso escolar. Logo, não deve se 

limitar a apreciação do desenvolvimento e da aprendizagem pelos alunos, ela deve 

levar a uma revisão dos conteúdos selecionados, do método utilizado, das 

atividades realizadas, das relações estabelecidas em sala de aula, ou seja, a revisão 

do ensino. Não deve se ater à dinâmica da sala de aula, mas ir além, nas atividades 

e relações desenvolvidas na escola, à forma de organização do trabalho pedagógico 

e ao projeto escolar.  

O processo de avaliação dos educandos deve levar a escola toda a se olhar, 

a rever seus mecanismos de poder, suas formas de gestão, seus propósitos e suas 

práticas envolvendo, também, toda a comunidade escolar como os pais, por 

exemplo, que são diretamente interessados na avaliação de seus filhos.  

 

O que viabiliza uma melhor qualidade de ensino são professores bem 
formados e informados; condições de trabalho; recursos materiais; escolas 
arejadas, claras e limpas, com mobiliário adequado, com espaços de estudo, 
de pesquisa e prazer para professores e estudantes (FERNANDES, 2007, p. 
26). 

 

Dificuldades para obtenção de materiais, ambientes restritivos e falta de 

comunicação, diminuem a produtividade em sala de aula, provocam frustrações e 

afetam negativamente o rendimento escolar. 

38 



 

 

A avaliação dá ao professor informações sobre o seu ensino, permitindo-lhe 

identificar onde o seu trabalho deixou de dar resultados esperados, como e onde os 

estudantes tiveram dificuldade, permitindo que as falhas possam ser reparadas, 

além disso, a análise de qualquer dado só poderá ser feita quando contraposta às 

condições de trabalho oferecidas ao professor pela instituição de ensino que atua. 

Dificuldades para obtenção de materiais, ambientes restritivos, falta de comunicação 

diminuem a produtividade em sala de aula, provocam frustrações e afetam 

negativamente o rendimento escolar. 

 

A avaliação escolar é um meio e não um fim em si mesma; está delimitada 
por uma determinada teoria e por uma determinada prática pedagógica. Ela 
não ocorre num vazio conceitual, mas está dimensionada por um modelo 
teórico de sociedade, de homem, de educação e, consequentemente, de 
ensino e de aprendizagem, expresso na teoria e na prática pedagógica 
(CALDEIRA, 2000, p.122). 

 

O professor, atendo a importância da avaliação, deve realizar comentários 

detalhados aos alunos sobre onde se equivocaram o que poderiam fazer para 

melhorar, perguntar aos alunos o que ele (o próprio professor) poderia fazer para 

ajudar a melhorar o sistema de avaliação, destacar os acertos e reforçá-los 

positivamente. Segundo Patto (1991, p. 224), a avaliação assume uma característica 

dinâmica: é impulsionadora da aprendizagem e promotora da melhoria do ensino. 

 Uma avaliação bem planejada permite ao professor obter diversas 

informações sobre seu trabalho em sala de aula e, a partir delas, modificar suas 

metodologias de ensino, adequar sua linguagem, renovar materiais e exemplos 

utilizados, criar desafios que estimulem os alunos, modificar o ambiente da sala de 

aula, rever exercícios e práticas.  

Nesse sentido, Afonso (2005, p. 25) afirma: 

 

Embora devam ser criticamente analisadas as afirmações que sugerem uma 
correspondência linear e funcional entre as formas de avaliação escolar, 
enquanto mecanismos de socialização, e as necessidades dos contextos de 
trabalho – sobretudo porque, em decorrência da sua relativa autonomia, a 
educação escolar não é sempre funcional para o sistema econômico e 
político, podendo mesmo contribuir para introduzir contradições importantes 
nestes sistemas -, não é possível deixar de considerar que os processos 
decorrentes de determinadas práticas avaliativas têm algumas implicações 
importantes fora da escola. 
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Uma das melhores formas de avaliarmos o rendimento escolar dos alunos no 

dia-a-dia é através do próprio professor, que, como sujeito-avaliador atribui 

significado à prática avaliativa, fazendo uso de sua sensibilidade, observação, 

imparcialidade, parcimônia e flexibilidade pode acompanhar e contemplar o 

desenvolvimento de cada aluno.  

 

No dia-a-dia da sala de aula, há uma intensa relação entre professores e 
estudantes que propicia o contínuo emergir de juízos de valor que são 
expressos em observações e comentários públicos sobre o desempenho 
acadêmico, sobre o comportamento em sala e sobre os valores e atitudes – 
tanto de professores como de estudantes (FERNANDES, 2007, p. 25). 

 

Para Afonso (2005, p.24) o docente é um representante dos modelos e 

“valores universalistas” deve garantir a todos os alunos uma “igualdade de partida” e 

“oportunidades reais” para que estes revelem às suas capacidades, recompensando 

o êxito de qualquer um que se mostre capaz. Todas as informações coletadas 

durante o processo de avaliação devem ser registradas em fichas de 

acompanhamento individual ou de grupo que contenham: comportamentos e 

atitudes, interação com o grupo, cumprimento de tarefas, pontualidade, participação, 

desempenho em apresentações orais, problemas disciplinares, etc. Com isso, o 

professor poderá acompanhar e avaliar o progresso dos alunos com relação ao seu 

plano de ensino de modo contínuo e processual. 

 Os procedimentos de avaliação são valiosos instrumentos reguladores no 

sistema educativo, porém precisam ser revistos, principalmente porque, para muitos 

professores, segundo Moretto (2005, p.93), a avaliação da aprendizagem é 

angustiante por não saberem como transformá-la num processo que não seja uma 

mera cobrança de conteúdos aprendidos “de cor”, de forma mecânica e sem muito 

significado para o aluno. Logo, esses docentes se veem sem alternativas e acabam 

recorrendo ao uso de provas escritas, que ainda objetivam a memorização de fatos, 

conceitos e datas, mas não a aplicação dos mesmos em situações reais. Moretto 

(2005, p.33) ainda alerta para a mudança nas provas escritas, principalmente devido 

às mudanças na própria sociedade, ou seja, a escola deve evoluir porque a 

sociedade evoluiu, assim como as avaliações deveriam ter evoluído, não devendo 

ser baseada em memorização ou dados informativos, já que os alunos têm acesso à 

informação fora da escola e de maneira extremamente rápida e atualizada, através, 

por exemplo, da internet. A escola deve se preocupar, então, com o que o aluno fará 
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com essas informações, assim, também, deve ocorrer com as provas escritas, sendo 

contextualizadas e formativas, buscando soluções teóricas para problemas reais de 

grande valia para a formação de um cidadão consciente e crítico. 

Deve-se ter em mente, que o professor antes de se preocupar com a 

avaliação precisa planejar bem suas aulas, agindo como mediador do processo de 

ensino-aprendizagem. O ato de aprender só será efetivo se o docente estimular as 

habilidades do aluno em buscar conhecimentos, levantar hipóteses, discutir eventos, 

solucionar problemas, enfim aplicar os conceitos teóricos, caso contrário o ensino 

será voltado à memorização, que é passageira e totalmente desnecessária para os 

padrões atuais da sociedade. 

 

 

2.1 FUNÇÕES/CONCEPÇÕES DE AVALIAÇÃO 

Existem várias formas de avaliarmos os alunos durante o processo de ensino-

aprendizagem. Com o passar dos séculos, novas metodologias, novas abordagens e 

concepções sobre a educação, os instrumentos e tipos de avaliação surgiram e 

evoluíram, alterando a prática de muitos professores. 

Teixeira e Nunes (2014, p. 105) salientam que: 

 

A avaliação no início do século tinha seu foco voltado para a mensuração da 
alteração do comportamento e era utilizada como medida, controle das 
aptidões e habilidades dos alunos (...), conhecido como abordagem avaliativa 
de Tyler que tinha como ponto de convergência do trabalho os objetivos 
curriculares. 

 

No entanto, as avaliações vão muito, além disso, ultrapassam as 

mensurações e vêm crescentemente se tornando processos políticos de grande 

importância para o poder, pois são portadores de grande potencial de transformação 

social (SOBRINHO, 2000 p. 36). 

Cabe lembrar, nesse momento, que a antiga e deturpada visão de que o 

aluno é uma “caixa vazia” ou uma “tábula rasa” que precisa ser preenchida de 

informação não pode mais ser aceita como normal. A sociedade evoluiu e 

ultrapassou a chamada “educação bancária” de Paulo Freire, no entanto, diversas 

escolas e universidades ainda fazem uso desta abordagem que limita o papel do 

aluno a um mero espectador e coloca sobre os ombros do docente um manto 
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sagrado de superioridade, sabedoria e autoridade, ferindo a democracia no 

ambiente escolar, assim afirma Esteban (2005, p. 25) quando diz que: 

 
A avaliação como prática de investigação pressupõe a interrogação constante 
e se revela um instrumento importante para professores comprometidos com 
uma escola democrática. 

 

Como diz Hoffman (1998), uma nova perspectiva de avaliação exige do 

educador uma concepção de criança, de jovem e adulto, como seres críticos, 

criativos e participativos, com capacidade e liberdade de tomar suas próprias 

decisões. 

No entanto, as tradicionais e clássicas avaliações classificatórias parecem 

estar enraizadas à prática docente, independentemente do nível de formação com 

que esteja atuando. Sendo assim, para melhor compreensão temática, cabe aqui 

uma rápida discussão sobre os principais tipos de avaliações: diagnóstica, formativa 

e somativa. 

 

2.1.1 A Função Diagnóstica da Avaliação 

 A avaliação diagnóstica tem como finalidade maior propiciar ao professor 

informações sobre os seus alunos, podendo, desta maneira, averiguar 

conhecimentos prévios, falhas no processo de aprendizagem e determinar a 

presença ou ausência de pré-requisitos necessários. Segundo Bloom et al. (1983), o 

professor deve ter a capacidade de diagnosticar nos seus alunos as características 

que forem relevantes para o ingresso em um curso ou programa, sendo assim, a 

avaliação diagnóstica desempenha papel fundamental no fornecimento de 

informações para que o professor possa tomar decisões em relação a cada aluno ou 

grupo, adaptando metodologias, planejamento e todo o programa do curso. 

 O conhecimento prévio dos alunos pelo professor facilita todo o decorrer do 

processo de ensino-aprendizagem. Cada aluno traz de sua vida acadêmica e 

pessoal bases importantes para a determinação de sua trajetória. É através de uma 

avaliação diagnóstica inicial que o professor poderá sondar as dificuldades de um 

grupo e assim, saná-las, respeitando os ritmos de aprendizagem e oferecendo 

medidas corretivas antes de iniciar um novo módulo ou conteúdo. Como nos aponta 

Luckesi (2005, p. 81): 
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A avaliação não seria tão somente um instrumento para a aprovação ou 
reprovação dos alunos, mas sim um instrumento de diagnóstico de sua 
situação, tenho em vista a definição de encaminhamentos adequados para a 
sua aprendizagem.  

  

Quando falamos em dificuldades, não estamos nos limitando às dificuldades 

cognitivas. Muitos problemas pessoais de caráter emocional, familiar ou afetivo 

podem influenciar no processo de ensino-aprendizagem, para isso é exigido do 

professor máxima atenção, pois a resposta a um problema enfrentado por um aluno 

pode perpassar as barreiras físicas da sala de aula e os muros da instituição de 

ensino. Outro caso, como afirma Bloom et al., 1983, p. 23-24): 

 

(...) é o aluno apático, distraído, desmotivado, que se isola dos demais e se 
refugia no seu mundo de sonhos. 

 

 Para Ribeiro (1994, p.79) este tipo de avaliação pretende averiguar a posição 

do aluno face às novas aprendizagens que lhe vão ser propostas e aprendizagens 

anteriores que servem de base aquelas, no sentido de obviar as dificuldades futuras 

e, em certos casos, de resolver situações presentes.  

 Verificar se o aluno apresenta ou não os pré-requisitos (conhecimentos e 

habilidades) para iniciar ou prosseguir com novas aprendizagens é somente um dos 

aspectos da avaliação diagnóstica. O uso de pré-testes e questionários de 

sondagem podem servir para uma pós-análise, avaliando quais pontos da 

aprendizagem puderam atender aos objetivos pretendidos e quais não, a partir daí, 

para Sant’anna (1995) cabe ao professor providenciar situações alternativas para 

que a maioria dos estudantes aprenda de modo completo as habilidades e os 

conteúdos pretendidos. 

 É fundamental, para as avaliações diagnósticas, que o professor esteja atento 

a cada aluno e, ajude-o a superar os obstáculos encontrados. Qualquer dificuldade, 

por mais simples que seja, deve ser esclarecida. De acordo com Hoffman (2007, p. 

24):  

 
O tempo de admiração dos alunos é o que dá conta, ao longo do processo 
avaliativo, da construção desse olhar: O desafio está em prestar atenção em 
cada um, buscando-se uma visão mais ampla possível sobre sua história e 
sobre seus jeitos de aprender, para poder pensá-los e interpretá-los. 

 

 O diagnóstico prévio, também, aperfeiçoa o trabalho docente. Se o professor 

verifica que os alunos já dominam um determinado conhecimento poderá avançar no 
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desenvolvimento das unidades de ensino. Portanto, a todo o momento cabe uma 

avaliação diagnóstica.  

 Haydt (1997) afirma ser ideal que tal tipo de avaliação seja aplicada em cada 

unidade de ensino, verificando quais as informações que os alunos possuem sobre o 

assunto e quais habilidades apresentam para dominar o conteúdo, o que facilitaria o 

desenvolvimento da unidade e ajudaria a garantir o processo de ensino e 

aprendizagem.   

 Embora o termo avaliação diagnóstica seja mais comumente usado, Hadji 

(2001, p.19) defende que o termo mais adequado seria “avaliação prognóstica”, já 

que:  

 
“(...) toda a avaliação podia ser diagnóstica, na medida que identifica certas 
características do aprendiz e faz um balanço, certamente mais ou menos 
aprofundado, de seus pontos fortes e fracos (...) enquanto a avaliação 
prognóstica teria (...) a função de permitir um ajuste recíproco 
aprendiz/programa de estudos (seja pela modificação do programa, (...) 
adaptado aos aprendizes, seja pela orientação dos aprendizes para 
subsistemas (...) mais adaptados a seus conhecimentos e competências 
atuais)”. 

 

 

2.1.2 A Função Formativa/Processual da Avaliação 

A avaliação formativa deve proporcionar aprendizagens significativas e 

funcionais, que se aplicam em diversos contextos e se atualizam o quanto for 

preciso para que se continue a aprender levando em consideração, segundo Barros 

(2011), o processo de desenvolvimento e aprendizagem objetivando sua melhoria 

contínua, tendo em vista as habilidades, a compreensão dos conteúdos e 

desenvolvimento cognitivo dos educandos, em outras palavras, ajudando o aluno a 

aprender, progredir, superar suas dificuldades. 

Esta avaliação deve observar continuamente o que o aluno aprendeu de 

deixou de aprender, analisando como o aluno aprende e sobre qual arcabouço, 

também chamada de processual, deve ser encarada como prática diária de todos os 

docentes, podendo ser realizada de maneira informal ou formal, através de 

observação e registro de competências e habilidades desenvolvidas pelo aluno 

frente à solução de problemas, revendo o caderno de atividades e deveres de casa, 

o comprometimento dos alunos para com o processo ensino-aprendizagem, a 

interação de grupo, a participação individual e coletiva, ou também, com o uso de 

instrumentos avaliativos como sabatinas, testes, relatórios de atividades, visando 
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formar um cidadão crítico, argumentador, dotado de conhecimentos múltiplos e 

interativos. 

Devemos lembrar que o indivíduo está em constante aprendizagem, por tanto 

em constante avaliação de sua formação, sempre precisamos aprender algo. Na 

avaliação formativa o professor assume o papel de decisor e perito, que irá 

investigar o processo ensino-aprendizagem de seus alunos, detectando dificuldades 

e corrigindo-as, atentando-se quanto à realidade de vida de cada um, considerando 

o que já sabem tendo em mente toda a diversidade educacional que o aluno está 

inserido ou submetido. O aluno, por sua vez, é o executor das ações que devem ser 

avaliadas, normalmente, de forma retroativa favorecendo o desenvolvimento 

intelectual moral, ético, físico e afetivo tendo em vista uma formação ampla. 

Possibilita à proximidade, o conhecimento mútuo e o diálogo entre professor e 

aluno, para muitos autores a avaliação formativa assume caráter emancipatório, 

visto que permite ao docente regular sua ação pedagógica e ao discente tomar 

consciência das suas finalidades, assim como confirma Hoffmann (2006, p.124) ao 

dizer que: 

 
O significado principal é o de perseguir o envolvimento do aluno, sua 
curiosidade e comprometimento sobre o objeto de conhecimento, refletindo 
juntamente com o professor sobre seus avanços e suas dificuldades, 
buscando o aperfeiçoamento de ambos. 

 

A avaliação formativa assume uma função reguladora quando permite tanto a 

alunos como a professores ajustarem estratégias e dispositivos. Ela pode reforçar 

positivamente qualquer competência que esteja de acordo com alguns objetivos 

previamente estabelecidos e permitir ao próprio aluno analisar situações, reconhecer 

e corrigir seus eventuais erros nas tarefas.  

De acordo com Perrenoud (1999), uma das lógicas dessa avaliação conta 

com a participação do avaliado, onde primeiramente fará uma auto-avaliação, o que 

desencadeará a autorregulação, que irá consistir no reforço das capacidades em 

que o sujeito terá para gerir seus próprios projetos, seus avanços suas estratégias 

diante das atividades, tarefas e obstáculos. O autor enfatiza que, quando a avaliação 

se faz formativa, torna-se uma dimensão do ato de ensinar e das situações 

didáticas. É mais frutífero pensá-la no quadro de uma abordagem global dos 

processos de regulação das aprendizagens e como componente de uma situação e 

de um dispositivo didáticos do que como prática avaliativa distinta.  

45 



 

 

Na Avaliação Formativa Reguladora tanto o professor quanto o aluno têm 

papel de interveniente e proponente, a avaliação é interativa e ocorre durante o 

processo de ensino-aprendizagem. O aluno, pensando criticamente acerca de seus 

erros e acertos, propõe alterações que visam regular o processo de ensino. 

 

É formativa toda a avaliação que ajuda o aluno a aprender a se desenvolver, 
ou melhor, que participa da regulação das aprendizagens e do 
desenvolvimento no sentido de um projeto educativo (PERRENOUD,1999, 
p.103). 

 

Existem inúmeros instrumentos didático-pedagógicos para a aplicação de 

uma avaliação formativa, cada uma com suas particularidades, dentre as quais se 

destacam: 

• A solução de problemas: surge de situações indesejadas ou surpreendentes 

que levantam aspectos que precisam ser avaliados e solucionados através de 

diferentes métodos. O professor deve incentivar o aluno a levantar e testar 

hipóteses que possam contribuir para sua solução. O ponto de partida na 

solução de problemas, estimulando reflexões é a tomada de consciência 

pelos alunos sobre suas próprias ideias. Todas as etapas da solução de um 

problema devem ser avaliadas: Observação; Interpretação de informações; 

Elaboração de hipóteses; Perguntas referentes ao assunto; Projeto de 

pesquisa; Comunicação (organização dos dados, participação, clareza nas 

explicações); Resultados; Auto-avaliação (professores e alunos).  

• Os projetos: atividades individuais ou em grupos que resultam em um produto 

final concreto, desenvolvem a iniciativa, tomada de decisões, persistência e 

independência, estimulam o interesse dos alunos, fornecem mais explicações 

que as aulas tradicionais e trazem bons resultados. Todas as etapas do 

projeto podem ser avaliadas: Observação; Interpretação de informações; 

Elaboração de hipóteses; Perguntas referentes ao assunto; Projeto de 

pesquisa; Comunicação (organização dos dados, participação, clareza nas 

explicações); Resultados; Auto-avaliação (professores e alunos).  

• As simulações: envolvem as dramatizações, programas de computador, jogos 

(palavras-cruzadas, memória) e atividades de discussão. Todos os 

participantes estão envolvidos em situação problema. Exigem a tomada de 

decisões e análise de suas consequências. O professor pode avaliar: O 
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trabalho de pesquisa do aluno ou do grupo; A criatividade; A argumentação; A 

capacidade de estabelecer relações entre causa e consequência; A 

conclusão, a solução para os problemas levantados na simulação.  

• As aulas práticas: despertam o interesse com atividades simples e claras, 

onde as respostas não devem ser dadas aos alunos, deve-se estimular a 

busca de resultados, o raciocínio lógico. A sala de aula pode se tornar um 

“laboratório”. Os alunos devem receber, em todas as atividades práticas, um 

roteiro com o que farão e observarão. Ao professor cabe o papel de 

orientador da atividade. A avaliação das atividades práticas está diretamente 

ligada aos seus objetivos. Para que estes sejam atingidos, o aluno deve ter 

um roteiro de questões objetivas sobre a observação do experimento. O 

professor pode solicitar uma pesquisa sobre o tema e, ao final do relatório, o 

aluno deve fazer uma conclusão crítica sobre o assunto. 

• Os vídeos: são recursos auxiliares, relacionados ao conteúdo estudado, não 

devem substituir atividades práticas. Vídeo é aula, não atividade de lazer. O 

professor deve assistir, sempre, antes de exibi-lo, dando preferência a vídeos 

educativos curtos, para haver tempo para discussão. A entrega de um roteiro 

com questões para os alunos antes do início do vídeo é sempre bem-vinda, 

facilitando o direcionamento da atenção dos alunos que podem respondê-lo 

durante e/ou após sua exibição. Vale salientar que a exibição do vídeo deve 

ser feita duas vezes, na primeira, o docente deve ressaltar os pontos mais 

importantes e, na segunda, exibi-lo sem interrupções.  

• Os seminários: não devem ser aulas expositivas aplicadas pelos alunos. Deve 

existir um trabalho de pesquisa, experimentação, observação, entrevista, 

trabalho de campo ou outra atividade que permita ao aluno ou grupo detectar 

a existência de um problema, buscando respostas para solucioná-lo. A 

avaliação se dá pela apresentação (falar em público), sequência de ideias 

estabelecidas para a apresentação, capacidade de debater e discutir as 

críticas com seriedade e trabalho escrito. A equipe deve realizar uma auto-

avaliação. O professor estabelece itens importantes sobre a realização do 

trabalho e determina a pontuação para cada item, onde apenas dois alunos 

do grupo podem receber a mesma nota em um mesmo critério, por exemplo.  
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• As aulas expositivas: também podem contribuir como parte da avaliação 

formativa desde que o estimule em debates, reflexões, práticas e solução de 

problemas, avaliando a participação e o interesse dos alunos todos os dias, 

continuamente. 

• As excursões: podem ser realizadas em locais próximos da instituição de 

ensino, não exigindo grandes recursos de locomoção. É indispensável que o 

professor determine objetivos específicos a serem trabalhados, estabeleça 

um problema a ser resolvido e partindo do problema, estimule a observação e 

coleta de dados. Na escola, ele deve auxiliar a organização dos dados e o 

exame do material coletado. Discutir os dados com os alunos e concluir a 

atividade com a descrição da área e uma síntese final. 

• A auto-avaliação e a co-avaliação: a auto-avaliação é um precioso momento 

de reflexão para o aluno, que aprenderá a pensar sobre suas atitudes, 

comportamentos e comprometimento, à medida que vai amadurecendo a auto 

avaliação vai ficando mais rica, servindo como instrumento de autorregulação, 

ajudando o professor a planejar suas intervenções em sala. Segundo Santos 

(2009) apud Bibiano (2010), após o aluno refletir sobre o que e como 

aprendeu, o professor deve realizar um conjunto de ações para modificar o 

que está inadequado. O objetivo é levar o estudante a confrontar seu 

desempenho com o que se esperava e agir para reduzir ou eliminar essa 

diferença. Inúmeras vezes a auto-avaliação é prejudicada pelo próprio 

professor que não sabe elaborá-la nem a interpretar. Não cabe em uma auto-

avaliação solicitar que o aluno atribua uma nota a si próprio (não 

acrescentando nada em sua aprendizagem); As perguntas devem ser claras, 

objetivas e focadas; O professor deve discutir sobre os resultados da auto-

avaliação com seus alunos e juntos buscarem soluções adequadas; A auto-

avaliação deve ser contínua e estar presente em cada trabalho, em cada 

apresentação e não só ao final do bimestre ou trimestre, já que seu objetivo 

maior é corrigir possíveis falhas no processo de ensino-aprendizagem, 

fazendo o aluno refletir sobre suas aptidões e atitudes, pontos fortes e fracos. 

A auto-avaliação complementa o trabalho educacional onde o aluno torna-se 

sujeito do processo de aprendizagem, adquire responsabilidade sobre ele, 

aprende a enfrentar limitações e a aperfeiçoar potencialidades. Para que haja 
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auto-avaliação o aluno deverá se sentir seguro, que há um clima de confiança 

entre o professor e ele e que esse instrumento será usado para ajudá-lo a 

aprender e não como mais uma atividade ou para prejudicá-lo. 

 

Uma avaliação bem elaborada depende da coleta de dados partindo de 

objetivos claros, identificação precisa dos usos potenciais dos resultados e 

predeterminação dos que têm direito de acesso aos dados.  

A avaliação deve ser um instrumento para que o professor possa medir, 

também, se os objetivos específicos do curso foram alcançados, para tanto, deve 

ser elaborada de forma que sua resolução necessite das competências e 

habilidades propostas por esses objetivos. Por exemplo, se o objetivo é aprender a 

trabalhar com gráficos, o professor deve utilizá-los em aula, ajudando os alunos a 

construí-los e interpretá-los para, após isso, coloca-los nas questões da avaliação. 

O que não se pode esquecer é que alguns objetivos do curso, que são mais 

amplos e gerais (como a formação cidadã) não podem ser alcançados por meio de 

avaliações convencionais. Estes objetivos (que visam à formação para a vida), 

normalmente não podem ser medidos ou mensurados com provas tradicionais, mas 

sim com a mudança de conduta e atitudes do aluno. Nestes casos, cabe à avaliação 

formativa mediadora como método, sendo a observação do professor um 

termômetro importante frente ao comportamento dos alunos em relação a fatos 

cotidianos habituais, para avaliar atitudes podemos recorrer às fichas, para avaliar 

comprometimento e empenho o melhor é fazer uso de questões dissertativas. 

Podemos assim pressupor que: 

 

A avaliação mediadora exige a observação individual de cada aluno, atenta 
ao seu momento no processo de construção do conhecimento. O que exige 
uma relação direta com ele a partir de muitas tarefas, interpretando-as, 
refletindo e investigando teoricamente razões para soluções apresentadas, 
em termos de estágios evolutivos do pensamento, da área de conhecimento 
em questão, das experiências de vida do aluno (HOFFMANN, 2006, p, 75). 

 

A avaliação formativa tem a finalidade de proporcionar informações acerca do 

desenvolvimento de um processo de ensino e aprendizagem, com o fim de que o 

professor possa ajustá-lo às características das pessoas a que se dirige. Este tipo 

de avaliação não tem uma finalidade probatória. Entre suas principais funções estão 

as de inventariar, harmonizar, tranquilizar, apoiar, orientar, reforçar, corrigir, etc. É 
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uma avaliação incorporada no ato do ensino e integrada na ação de formação. É 

uma avaliação que contribui para melhorar a aprendizagem, pois, informa o 

professor sobre o desenvolver da aprendizagem e o aluno sobre os seus sucessos e 

fracassos, o seu próprio caminhar. 

Essa avaliação proporciona: segurança e confiança do aluno nele próprio e o 

diálogo entre professor e aluno bem fundamentado em dados precisos e 

consistentes. Além disso, a avaliação formativa assume uma função reguladora 

quando permite tanto a alunos como a professores ajustarem estratégias e 

dispositivos. Ela pode reforçar positivamente qualquer competência que esteja de 

acordo com alguns objetivos previamente estabelecidos e permitir ao próprio aluno 

analisar situações, reconhecer e corrigir seus eventuais erros nas tarefas. 

 

2.1.3 A Função Somativa da Avaliação 

 A avaliação somativa, também considerada tecnicista, se apresenta na 

contramão das avaliações diagnósticas, considerada essencialmente terminal e 

classificatória, ocorrendo ao final das unidades de ensino ou semestres (quando já é 

tarde demais para que sejam realizadas correções ou ajustes), este tipo de 

avaliação assume papel de controle, fazendo uso de provas, exames e testes que 

visam basicamente o julgamento dos alunos dividindo-os em aptos ou não. 

Méndez (2002, p. 23), ao discutir avaliação afirma, categoricamente, que: 

 

Quando a desligamos do conhecimento, nós a transformamos em uma 
ferramenta meramente instrumental que serve para tudo, embora realmente 
valha muito pouco no campo da formação integral ou profissional, seja no 
plano da aprendizagem ou do ensino, seja no plano da implementação do 
currículo. 

  

Esta avaliação, meramente classificatória, é deveras equivocada, pois 

pressupõe a questão do mérito, do julgamento, da punição e da recompensa, pontos 

estes que distanciam o avaliador do avaliado. Sendo o professor, o responsável por 

atribuir uma nota conceitual ao aluno, onde nem sempre os objetivos estão 

claramente explicitados e facilmente mensuráveis.  

 Nesta modalidade avaliativa o mais importante é o final do processo, ou seja, 

a nota (o resultado final), não levando em consideração o ritmo de aprendizagem de 

cada aluno, suas dificuldades ou facilidades, muito menos sua trajetória ou seus 

conhecimentos prévios e sua forma de aprender, o que pode favorecer a 
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competição, a exclusão, a discriminação e a evasão escolar, corroborando com os 

dados de Esteban (2005, p. 23) quando diz: 

 

Classificar produz exclusão e para ensinar é indispensável incluir. 
Contradição facilmente abrigada na ambivalência da avaliação, que promete 
medir para incluir em alguma categoria de classificação, produzindo uma 
opacidade que não deixa que se perceba que algumas categorias nas quais 
os alunos e alunas, professoras e professores são incluídos só produzem 
exclusão. 

  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais: 

 

Esta avaliação, que intenciona averiguar a relação entre a construção do 
conhecimento por parte dos alunos e os objetivos a que o professor se 
propôs, é indispensável para se saber se todos os alunos estão aprendendo e 
quais condições estão sendo ou não favoráveis para isso, o que diz respeito 
às responsabilidades do sistema educacional (BRASIL, 1998 p.42). 

 

A avaliação somativa consiste em verificar a aprendizagem do aluno tendo 

como base o planejamento das aulas, os objetivos pré-determinados, as disciplinas 

e os conteúdos estabelecidos como padrão para um determinado 

grupo/série/ciclo/módulo/divisão/semestre, ocorrendo desde a Educação Básica até 

o Ensino Superior, sendo critério obrigatório em diversos regimentos escolares e 

planos de curso. De acordo com Moretto (2005) a preocupação dos alunos é 

satisfazer os professores, tentar responder tudo o que o professor quer para, com 

isso, obter nota. 

Por serem tradicionalmente utilizadas, em inúmeras instituições, as 

avaliações somativas contribuem com mais de 60% na composição das médias 

acadêmicas, sentenciando aos alunos o sucesso ou o fracasso escolar. Haydt 

(1997, p.25) corrobora afirmando que o aluno vai ser promovido de acordo com o 

aproveitamento e o nível de adiantamento alcançado nas matérias estudadas (...) 

geralmente em comparação com os demais colegas, isto é, com o grupo classe. 

A reprovação e a promoção de alunos em nível escolar é uma questão tão 

antiga quanto à própria existência da avaliação desde o século XVII. Reprovar ou 

não nos dias de hoje compete na compreensão do que é Educação e sua finalidade 

em uma sociedade que visa formar cidadãos ativos e críticos. O cumprimento e 

acesso a cidadania refere-se também ao direito à Educação de qualidade, à 

participação na sociedade e à permanência na escola.  
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A repetência durante toda a história da Educação no Brasil é encarada como 

fonte de desmotivação, evasão escolar, discriminação e segregação. Não podemos 

permitir que as pessoas que mais necessitam da escola sejam expulsos (banidos) 

dela. A escola representa um espaço público para interações diversas, independente 

de condição social, etnia ou sexo, ela é um ambiente para a prática constante da 

cidadania e diplomacia, preparando o indivíduo para a sociedade.  

A reprovação pode estimular a injustiça, trazendo prejuízos morais, negando 

o direito das pessoas ao acesso da cultura, socialização, educação, lazer, esporte e 

bem-estar social.  

No Brasil as questões de promoção e reprovação são discutidas desde a 

década de 50, sendo estas, respectivamente, formas de premiação e castigo para se 

acelerar ou provocar aprendizagem. O sistema de reprovação também traz prejuízos 

financeiros para o país como alertado em 1956 por Almeida Júnior em uma 

conferência sobre educação onde foi discutida a promoção automática (que 

perdurou entre as décadas de 50 e 60). A partir destes dados começou-se a 

organizar as redes ensino em ciclos priorizando a permanência do aluno nas 

escolas, porém em 1998 foi implantado o sistema de progressão continuada pautada 

na flexibilidade e avaliação contínua, defendendo o direito de acesso, permanência e 

progresso ininterrupto do aluno.  

O regime de progressão continuada adota o sistema de ciclos, pondo um fim 

às antigas séries, valorizando a avaliação contínua do processo de ensino-

aprendizagem, recuperação contínua e paralela previstas em uma avaliação 

formativa, buscando a participação dos alunos frente ao processo. 

Além de se preocupar com os resultados, esta avaliação se revela atenta aos 

instrumentais de coleta de informações sobre o aluno, o mais comum deles é a 

prova escrita.  

Existem diversos instrumentos de coleta de informações no processo de 

ensino-aprendizagem, devemos lembrar que esta variabilidade existe para ser 

explorada, uma avaliação bem realizada deve estar pautada em dois ou mais 

métodos de coleta de informações.  

A técnica de testagem, utilizada amplamente em vestibulares e nas 

avaliações em larga escala, ganhou muitos adeptos e, em algumas instituições, é o 

único método aplicado em alunos para coletar informações sobre o processo de 

ensino-aprendizagem. Vulgarmente chamados de provas, os testes podem ser orais, 
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práticos e/ou objetivos amplamente utilizados por instituições de ensino no mundo, 

ganhou adeptos no Brasil.  

 

O uso de testes de modo mais generalizado está associado ao início do seu 
uso em exames e vestibulares, através dos quais consegue ampla 
divulgação. Na avaliação escolar, a utilização de testes cresceu tanto, desde 
o início da década de 60, que passou a ser em muitos casos, o único dado 
considerado pelo professor ao emitir um resultado da etapa de 
desenvolvimento de seu aluno (MELCHIOR, 1999, p.93). 

 

As provas objetivas convencionais somente cobram nomes, datas e ideias 

copiadas de textos, ou seja, se baseiam na aprendizagem reprodutiva. Os estudos 

de Melchior (1999, p.99) corroboram com os dados colhidos por Frota-Pessoa 

(2001, p.15), ambos afirmam que existem muitos problemas e defeitos associados 

às provas convencionais, principalmente no que tange a sua elaboração, utilização e 

escolha das questões que irão compor a mesma.  

As perguntas que cobram memorização levam os alunos a apenas 

transcrever partes do texto, desenvolvendo habilidades de localização, reprodução e 

de completar.  

Pelas provas convencionais são esquecidas algumas habilidades, como as de 

argumentar, analisar, contrapor, justificar, compor e propor. Elas apuram conteúdos 

memorizados, entendidos ou não, e deixam de lado a verificação do progresso dos 

estudantes, em termos de habilidades, atitudes e manejo do pensamento científico.  

No entanto, a elaboração de testes contextualizados e com instrumentos 

variados podem alterar essa situação, fazendo das provas bons elementos de 

avaliação uma perspectiva construtivista.  

 

Uma prova sob os olhares do construtivismo deve apresentar enunciados que 
ajudem o aluno a buscar a resposta da questão (...), apresentar, também, 
parametrização – indicação clara e precisa dos critérios de correção (...), 
oportunizar aos alunos ler e escrever, colocando textos curtos na prova, para 
provocarem respostas argumentativas, exercitando a lógica (...), propor 
questões operatórias e não transcritórias, exigindo operações mentais mais 
complexas, estabelecendo relações significativas entre os conteúdos e suas 
práticas (...). (MORETTO, 2005, pp. 110-122) 
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2.1.4 Os Instrumentos Avaliativos 

 

2.1.4.1 Testes objetivos 

Apesar dos defeitos dos testes objetivos convencionais o professor tem de 

recorrer a eles com frequência porque ainda são usados, por exemplo, nos 

vestibulares. Ele deve, entretanto, seguir critérios que minimizem seus defeitos 

estruturais como, por exemplo, os indicados por Carvalho e Gil-Pérez (1995, p.43), 

vocabulário compreensível, evitar memorização, evitar interdependência entre 

perguntas, evitar truques e perguntas capciosas. Em testes objetivos, 

frequentemente, são exploradas questões abertas, de resposta livre, de múltipla 

escolha, verdadeiro ou falso e de associação requerendo alguns cuidados durante 

sua elaboração e aplicação.  

 

2.1.4.1.1 Questões abertas e de resposta livre 

Apresentam resposta ligeiramente mais livre aos alunos, sendo de simples 

elaboração para o professor, porém essas questões devem exigir a reflexão, análise 

de problemas ou aplicação de conteúdo como dito por Frota-Pessoa (2001, p.5). 

 

As questões de resposta livre pedem que os alunos apresentem em suas 
próprias palavras opiniões, soluções de problemas, síntese de 
conhecimentos. São construídas com mais facilidade do que as de múltipla 
escolha, mas sua correção é mais trabalhosa e exige que sejam estipulados 
critérios anteriores à sua aplicação para evitar variações de notas por 
diferentes examinadores ou do mesmo examinador em situação diferentes 
(CASTRO E CARVALHO, 2001, p.172). 

 
 
 

2.1.4.1.2 Questões de múltipla escolha 

Questões de múltipla escolha avaliam o aluno de forma mais abrangente, 

lidando melhor com o conteúdo assimilado e formas de raciocínio. Segundo 

Krasilchik (2004, p. 143) “...constam de uma pergunta ou frase incompleta, seguidas 

de um certo número de respostas”. As alternativas podem ser todas erradas e 

somente uma correta ou todas certas e somente uma errada. Este tipo de questão 

apresenta algumas vantagens como fácil correção, possibilidade de abordar muitos 

assuntos e menor tempo para respondê-la. Porém, também, apresenta 

desvantagens, para Krasilchik (2004, p. 144) “...exigem conhecimento da técnica de 

construção de itens e não servem para medir a capacidade de expressão do aluno”. 
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2.1.4.1.3 Questões tipo falso-verdadeiro 

Os itens utilizados na elaboração dessas questões devem ser claros, não 

deixando dúvidas sobre sua interpretação, nem muito menos apresentando dicas 

que levem a resposta automática advinda da memorização de conteúdos, fazendo o 

aluno pensar para a emissão de seu julgamento como verdade ou não.  

Segundo Frota-Pessoa (2001, p. 6) “... esse tipo de questão é útil para avaliar 

conhecimentos específicos, embora possa ser utilizado também para verificar: 

compreensão, aplicação, dedução e resolução de problemas”. 

Para corrigir uma prova com questões desse tipo, deve-se aplicar uma 

fórmula que compense o acerto casual, para cada duas respostas erradas, será 

anulada uma resposta correta. 

 

2.1.4.1.4 Questões de associação 

As questões de associação são aquelas em que os estudantes associam dois 

termos, dispostos em duas colunas (esquerda – lista de entrada e direita – lista de 

respostas), dentro de um critério estipulado, por exemplo: estruturas às funções; 

organismos aos grupos a que pertencem; descobertas a seus autores ou às datas 

em que ocorreram; fenômenos a suas causas, entre outros. 

A maior vantagem das questões de associação é a possibilidade de se 

verificar a memorização de conhecimentos específicos, medir a capacidade de 

aplicar conhecimentos às situações concretas e avaliar grande quantidade de 

matéria em uma prova. 

Uma questão de associação geralmente é formada por dois conjuntos de 

elementos. E que, algumas vezes, podem ser transformadas em questões de 

múltipla escolha.  

 

2.1.4.2 Testes práticos 

As avaliações práticas são formas diferentes de verificar o grau de alcance 

dos objetivos e detectar dificuldades relacionadas tanto ao processo de 

aprendizagem quanto ao ensino. Muito utilizado na área de Ciências Naturas, os 

testes práticos visam analisar se o aluno realmente aprendeu, mediante a resolução 

de problemas práticos que devem estimular a investigação científica, o levantamento 

de hipóteses e o raciocínio lógico.  
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2.1.4.3 Testes orais 

Os testes orais são utilizados como forma de se avaliar a organização mental 

do aluno frente à exposição de ideias e ideais. Auxiliam o professor a compreender 

como o aluno pensa, absorve uma informação e como entendeu o conteúdo. 

Estimulam o desenvolvimento de clareza ao passar uma informação e boa dicção. 

Alguns cuidados devem ser tomados no sentido de não expor o aluno a situações 

vexatórias, não cobrar datas, nomes e dados meramente decorativos, respeitar o 

tempo e o desenvolvimento de cada aluno. 

 

2.1.4.4 Memoriais 

Para Freire e Linhares (2009) o memorial como elemento de avaliação 

formativa/somativa mede não apenas resultados, efeitos ou desempenhos, mas 

torna possível observar e compreender de maneira metodológica, sistemática e 

individualizada a atuação de cada aluno possibilitando assim um ajustamento que 

ampliem as oportunidades de aprendizagem, tem como fonte de preocupação a 

racionalidade objetiva do instrumento de alcance dando ênfase à aprendizagem, a 

participação, as subjetividades, singularidades de cada sujeito no processo de 

aquisição do conhecimento. 

O uso do memorial como modelo parcial ou total de avaliação do aluno do 

Ensino Superior se apresenta como um rico instrumento formador e transformador, 

capaz de conscientizar, regular e facilitar o processo de ensino-aprendizagem, 

permitindo que o discente desempenhe um papel ativo e central.  

Muitos professores avaliam seus alunos, unicamente, através de provas, isto 

está ligado à sua praticidade e controle total do processo pelo professor, porém, 

mesmo que as provas sejam os principais recursos de alguns docentes, elas 

necessitam de muita atenção, devem ser contextualizadas de acordo com os 

objetivos pré-estabelecidos, redigidas de forma clara e objetiva, com conteúdos 

realmente relevantes, sem nenhum tipo de artifício para atrapalhar o aluno durante a 

resolução da mesma. Além de clareza e objetividade, o professor deve criar um 

ambiente confortável e favorável para o aluno realizar sua avaliação, principalmente, 

porque este momento gera grande tensão emocional. 

Deve-se ter em mente as habilidades que os alunos desenvolverão a partir do 

estudo de determinado assunto e preparar aulas interessantes, que os motivem a 
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aprender. A avaliação deve ser um desafio cotidiano da prática pedagógica, partindo 

da realidade e a ela retornar para transformá-la, pois, se não realizar esse processo, 

não pode ser encarada como tal (PREMEBIDA, 2009). 

Os memoriais podem cumprir os mesmos objetivos que as avaliações 

tradicionais, pois permitem ao professor/aluno analisar e mensurar sua prática com o 

objetivo de refletir sobre ela, com ela e a partir dela, sem perder de vista o sentido 

que a avaliação deve ter num projeto pedagógico: o compromisso efetivo com a 

aprendizagem. 

O memorial é um documento elaborado passo a passo, no qual são relatadas 

as impressões sobre a aprendizagem, os acertos, as vitórias, os avanços, as 

escolhas, assim como os retrocessos, as paradas e as dúvidas. É a oportunidade de 

registrar as reflexões sobre os vários momentos da formação e sua relação com a 

prática pedagógica. É o registro das histórias de aprendizagem e seus reflexos no 

cotidiano (FREITAS; SOUZA JR., 2009). 

Mesmo articulado a outros modelos mais formais de avaliação o memorial 

embora venha servindo apenas para avaliar o discente é um instrumento que deve 

ser elevado ao mais alto grau de significância dentro da práxis didático-pedagógica 

de cada emissor/professor como instrumento de autoavaliação, como canal de 

interação, dialogia onde a comunicação possibilita a construção de um discurso a 

partir do cotidiano do receptor/aluno de onde emergem legítimas tramas que 

distinguem as relações bio-antro-socioculturais (MORIN, 2002).  

Na medida em que apresenta suas impressões sobre o aprendido e sua 

correlação com o cotidiano profissional, o aluno/professor através da ação-reflexão-

ação retira da experiência de sua própria vida os fundamentos para uma ação 

constante de reformulação da identidade do professor e dos seus saberes (FREIRE 

E LINHARES, 2009). 

A utilização da (auto) biografia como método de formação e avalição permite 

compreender as experiências profissionais no sentido mais amplo e complexo, 

conhecer os contextos educacionais, que são constituídos e imbricados com as 

histórias narradas pelos sujeitos (DELORY-MOMBERGER, 2011).  
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CAPÍTULO III – OS CAMINHOS PERCORRIDOS: A ABORDAGEM DA 

AVALIAÇÃO NO CURSO SUPERIOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

A trajetória metodológica é alvo deste capítulo, aqui poderemos observar os 

procedimentos adotados para a coleta de dados e para a criação dos memorias, 

além de conhecermos mais sobre os sujeitos desta pesquisa e sobre a área em que 

o estudo aconteceu. 

De acordo com Borba e Araújo (2006, p.30) quando um professor se dispõe a 

realizar uma pesquisa na área de Educação, talvez seja porque ele vem 

problematizando sua prática, o que poderá levá-lo a se dedicar com afinco ao 

desenvolvimento de uma pesquisa originada dessa problematização, e, para isso, é 

preciso que ele sintetize suas inquietações iniciais em uma pergunta diretriz. 

 Logo, faz-se necessário retomar a questão problema norteadora desta 

pesquisa “são os memoriais de trajetória formativa uma ferramenta para avaliação 

da aprendizagem em Ciências Biológicas?” Assim sendo, segundo Balzan (2005 p. 

48), a voz do estudante, constitui elemento fundamental para o estudo realizado. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Base da Educação, artigo 1º, “a educação 

abrange os processos formativos  que  se  desenvolvem  na  vida  familiar,  na  

convivência  humana,  no  trabalho,  nas instituições de ensino e na pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais”. Ao análisar este dispositivo pode-se afirmar que a educação configura-se 

como um ponto de atenção estratégico para a promoção do desenvolvimento 

humano e o desenvolvimento social e econômico de uma nação, partindo do 

princípio de que fomentará o desenvolvimento do educando, e o preparo deste para 

o exercício da cidadania, bem como a sua qualificação profissional (art. 2º LDB).   

 O estudante é formado por diferentes atributos constituintes de sua vida 

pessoal, suas escolhas e expectativas e, também, sofre influências do plano de 

curso criado pela universidade que optou. Devido a isso, realizarei uma breve 

apresentação da universidade em que se deu minha pesquisa e as características 

do curso estudado. Acredito que esta contextualização seja fundamental para 

análise posterior dos memoriais. 
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3.1 LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A Universidade alvo do estudo está inserida na região metropolitana da 

Grande São Paulo. Essa região é caracterizada, segundo dados do IBGE (2010), 

por intensa urbanidade e é potencializada pelas duas regiões metropolitanas 

vizinhas: Baixada Santista e Campinas. Juntas, representam, mais de vinte e sete 

milhões de habitantes. É no município de Santo André que se localiza a 

universidade pesquisada, pertencente a uma grande rede particular de Instituições 

de Ensino Superior com unidades presentes em todo o território nacional. Esta 

instituição foi escolhida como local de pesquisa, pois leciono na mesma desde 2013 

e nela tive a oportunidade de rever meus conceitos sobre avaliação já que, como 

dito anteriormente, alguns problemas foram enfrentados no momento de avaliar os 

alunos.  

 

3.2  A FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  

O  Curso  de  Bacharelado em Ciências Biológicas serviu de base para esta 

pesquisa pelos seguintes motivos: em primeiro lugar, esta é minha formação 

superior inicial, ou seja, compartilho esta característica com os sujeitos da pesquisa 

e em segundo, como dito anteriormente, leciono desde 2013 nesta instituição, onde 

tive que superar diversos problemas relativos a avaliação de aprendizagem. Vale 

lembrar que, segundo o Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciências 

Biológicas (UNIAN – SP, 2014), o curso se  propõe  a  formar  profissionais  

generalistas, humanistas, críticos e proativos, capacitados para atuar em todas as 

áreas de conhecimento da Biologia, com percepção da realidade social, econômica, 

cultural e política. Logo, um  sistema  educacional  qualitativo  e  equitativo  é  

essencial  para  a  construção  de  uma sociedade moderna e apta a superar os 

desafios da sociedade globalizada.  

 

3.3 COLETA DE DADOS  

A entrada em campo se deu através de uma reunião formal com a 

coordenadora do curso, onde foi apresentada a proposta da realização de memoriais 

como parte do sistema de avaliação de aprendizagem da disciplina Competências 

Profissionais II que ministro ao 7º e 8º semestre do curso de Bacharelado em 

Ciências Biológicas e, colhida a devida autorização para realização do estudo 
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(APÊNDICE A). Para a coleta de dados se fez uso de um roteiro de elaboração de 

narrativas de si (APÊNDICE B) objetivando conhecer mais sobre cada aluno e sua 

trajetória. A particiação na pesquisa foi espontânea, os alunos que manifestaram 

interesse em participar como sujeitos da pesquisa receberam e assinaram um TCLE 

– Termo de Consentimento Livre e Esclarecido no qual consta que os dados obtidos 

seriam utilizados para a presente pesquisa de mestrado, respeitando-se o 

anonimato e as normas éticas (APÊNDICE C), além disso, o termo apresenta o 

descritivo do trabalho, salientando a participação voluntária em todas as suas 

etapas. Qualquer intervenção durante a pesquisa seria comunicada previamente e 

estaria enquadrada nas implicações de risco mínimo para os participantes, 

respaldadas pela comunidade científica. 

A escolha da instituição de Ensino Superior se deveu ao fato de que o autor 

desta pesquisa participa do quadro de docentes de tal unidade há cerca de 3 anos 

como professor assistente no Curso de Ciências Biológicas, conhecendo 

amplamente os alunos, os gestores e a comunidade acadêmica. Além disso, como 

dito anteriormente, no início de minha carreira nesta instituição alguns problemas 

relativos à avaliação da aprendizagem despertaram meu interesse investigativo. 

 A investigação se efetivou durante todo o 2º semestre de 2016, onde os 

alunos foram conduzidos, durante encontros quinzenais, a produzirem narrativas 

memorialísticas de suas trajetórias profissionais e acadêmicas. 

 

3.3.1 Os Sujeitos da Pesquisa 

 Os alunos sob análise pertencem a duas turmas de Ciências Biológicas que 

iniciaram seu curso em tempos distintos. Os alunos do 7NA ingressaram na 

universidade em agosto de 2013 e foram ensalados com os alunos do 8NA que 

haviam iniciado seus estudos em fevereiro de 2013. A partir deste momento as 

turmas permaneceriam unidas até o final de 2016, onde parte dos alunos se 

formariam e a outra parte iria realizar a grade curricular referente ao 1º semestre do 

curso. As turmas analisadas possuem juntas 35 alunos, no entanto, se voluntariaram 

para o estudo apenas 15 discentes, embora a atividade de criação de memoriais 

houvesse ocorrido com todos os alunos. Ambas as turmas cursam a grade curricular 

referente ao 8º semestre de Ciências Biológicas, os alunos do 8NA estão em fase 

final de formação, estando no último semestre do curso. Já aos alunos 7NA falta 
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realizar as disciplinas referentes ao 1º semestre do curso, pois foram ensalados com 

a outra turma ao iniciarem o curso no segundo semestre de 2013. 

 

 

3.3.2 A Criação dos Memoriais de Trajetória Formativa 

O exercício da criação de um memorial pode parecer inicialmente complexo, 

difícil ou sem relevância investigativa. Refletir sobre as próprias memórias pode 

trazer à tona uma infinidade de conflitos, experiências e constatações sobre as 

escolhas que são e foram realizadas na trajetória de vida de uma pessoa. Sem este 

recurso, inúmeros fatos vivenciados, que há muito haviam sido esquecidos ou de 

certa forma não se havia dado a devida importância, podem ressurgir e se 

ressignificar, propiciando uma apropriação consciente do passado e do presente.  

A palavra “memorial” tem sua origem pautada no latim memoriale e significa 

momento, fatos memoráveis, que precisam ser lembrados. Para Carrilho et al. 

(1997), o Memorial é um texto de caráter científico, onde o autor descreve a sua 

trajetória profissional de forma crítica e reflexiva.  

Nesta definição, segundo Freitas e Souza Jr., (2009), dois elementos se 

fazem igualmente importantes: a trajetória profissional e o teor crítico-reflexivo. Pelo 

fato de enfocar a trajetória profissional, o Memorial constitui-se como instrumento 

que enfatiza o indivíduo como sujeito construtor da história, uma vez que possibilita 

a reflexão sobre os fatos do seu cotidiano, as práticas individuais e a teia de 

relações sociais e interpessoais estabelecidas com outros sujeitos – alunos, 

professores, diretores, funcionários, membros da sua família. No que se refere ao 

teor crítico-reflexivo do Memorial, ele se acentua pelo fato de que o graduando é 

levado a reconstruir sua trajetória profissional e a captar, nos meandros de sua 

formação, a constituição dos saberes. 

Recordar a própria vida é fundamental para nosso sentimento de identidade; 

continuar lidando com essa lembrança pode fortalecer, ou recapturar, a 

autoconfiança (THOMPSON, 1988).  

Nóvoa (1988) afirma que as histórias de vida são fundamentais para 

compreender o processo da formação, uma vez que elas revelam elementos para a 

elaboração de novas práticas. As narrativas não são somente úteis para as 

pesquisas em educação, mas para todas as áreas de estudo do ser humano visto 

que, segundo Bauer e Jovchelovitch (2002), não há experiência humana que não 

61 



 

 

possa ser expressa na forma de uma narrativa. Assim, também afirma Demartini 

(2000), ao salientar que: 

 

O enriquecimento da análise de várias questões educacionais só será 
possível com a utilização de relatos oriundos de uma grande diversidade de 
entrevistados, isto é, relatos de pessoas que estiveram em contextos 
diferentes, mesmo quando e em posições distintas, mesmo quando atuando 
todos como agentes (ou sujeitos) em uma mesma instituição. Em muitos 
casos, poderemos contar com relatos de várias pessoas situadas num 
mesmo grupo, mas também devemos ficar atentos para os casos em que 
esta riqueza não é possível, e há apenas um ou poucos representantes 
disponíveis. Ainda assim, este relato único pode ser fundamental, e é 
importante de qualquer maneira, pois não podemos esquecer que o social 
está sempre contido nas histórias individuais. Cabe ao pesquisador, assim, 
não só verificar o que é comum nos relatos de pessoas pertencentes a 
diferentes grupos e posições sociais no tocante às questões que estuda, mas, 
especialmente, verificar em que medida evidenciam representações 
diferenciadas e, mais ainda, como a vivência de um contexto social pode ser 
apreendida através da história de um único indivíduo. 

 

Para a criação dos memoriais com os sujeitos de pesquisa foram propostas 

reflexões baseadas no Apêndice B.  Ao término da pesquisa, cada participante 

respondeu a um questionário opinativo sobre o uso dos memoriais como instrumento 

de avaliação da aprendizagem naquela disciplina, ressaltando as dificuldades do 

processo, suas expectativas e se gostaram ou não de serem avaliados daquela 

forma. As questões foram: 

 - Quais as suas maiores dificuldades durante a elaboração do memorial? 

Comente. 

 - Você acredita que este tipo de avaliação seria mais adequada para alunos 

de E. Superior? Por que? 

 - Como os memoriais contribuiram para a sua aprendizagem? Comente. 

 - Quais as contribuições que a criação de um memorial tiveram para sua 

trajetória acadêmica? 

 

 

 

3.3.3 Análise do Conteúdo das Narrativas 

Segundo Cavalcante, Calixto e Pinheiro (2014) a análise de conteúdo 

compreende técnicas de pesquisa que permitem, de forma sistemática, a descrição 

das mensagens e das atitudes atreladas ao contexto da enunciação, bem como as 

inferências sobre os dados coletados. A escolha deste método de análise pode ser 
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explicada pela necessidade de ultrapassar as incertezas consequentes das 

hipóteses e pressupostos, pela necessidade de enriquecimento da leitura por meio 

da compreensão das significações e pela necessidade de desvelar as relações que 

se estabelecem além das falas propriamente ditas. 

Para Demartini (2000), é preciso lembrar que o processo de pesquisa é 

sempre muito complexo, envolvendo descobertas e impasses que devem ser 

analisados, isto é, colocando os pesquisadores sempre em situação de incertezas, 

mais do que em condições de traçar caminhos previamente definidos. Acreditamos 

que é esta postura aberta aos questionamentos ao longo da investigação, tão 

discutida por vários autores ao longo destes anos e que temos procurado 

desenvolver em nossas pesquisas, que nos tem permitido chegar a resultados mais 

fecundos e a discussões mais ricas do ponto de vista teórico-metodológico na 

abordagem histórico-sociológica de questões educacionais. 

 A análise das trajetórias de vida coletadas nesta pesquisa foi dividida, para 

melhor compreensão, em duas etapas: a primeira sintetiza as informações descritas 

em um quadro comparativo (APÊNDICE D) e a segunda consiste em traçar um perfil 

geral dos sujeitos baseado em categorias comuns básicas estabelecidas durante a 

leitura das memórias coletadas. 
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CAPÍTULO IV – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MEMÓRIAS, PERFIS E HISTÓRIAS DE 

VIDA 

 

Este capítulo tratará da exposição dos dados obtidos com a investigação 

prática, ou seja, os resultados e sua análise, além da transcrição dos memoriais de 

trajetória formativa dos discentes, traçando um perfil geral dos alunos que buscam 

sua formação no curso de Ciências Biológicas e a implicação destas narrativas para 

o curso. 

 

 

4.1 O PERFIL DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NA UNIVERSIDADE 

PESQUISADA 

Segundo o Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciências 

Biológicas (UNIAN – SP, 2014), a formação em Ciências Biológicas, ao mesmo 

tempo em que alicerça a base técnico-científica necessária a execução das 

atividades do biólogo, cria estímulos  à  imaginação  e  a  criatividade  de  seus  

alunos,  de  modo  a  que  saibam  exercitar  o raciocínio  lógico  e  analítico,  

despertando-lhes,  inclusive,  a  compreensão  da  necessidade  de contínuo 

aperfeiçoamento profissional. Desde  modo,  o profissional formado no curso de 

Bacharelado em Ciências Biológicas adquire uma  formação  teórica  e  humanística  

somada  a  habilidade  numérica,  exatidão  de  conceitos, sociabilidade, 

desembaraço, iniciativa e capacidade de liderança.  

Entretanto, ao biólogo, não basta somente compreender o como fazer, mas o 

por que fazer, ou seja, deve dominar o saber-pensar, o aprender-aprender para não 

ser objeto da modernidade, mas o seu sujeito criativo, marca fundamental do 

cidadão moderno, capaz de atuar com autonomia crítica. 

A infraestrutura disponível, especificamente, para o curso de Ciências 

Biológicas conta com laboratórios que permitem o desenvolvimento de atividades 

práticas como, por exemplo, nas disciplinas de Anatomia Humana, Microscopia, 

Microbiologia, Botânica, Zoologia, Bioquímica e Química, além disso, áreas de uso 

múltiplo e comum como bibliotecas, salas de estudo e laboratórios de informática. 

Para atender às orientações das Diretrizes Curriculares, o Projeto Pedagógico 

Institucional e a missão da IES, no desenvolvimento do currículo foram adotadas 
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várias medidas, dentre as quais destacam-se as Atividades Práticas 

Supervisionadas (ATPS) e o Programa do Livro-Texto (PLT). As  Atividades  Práticas  

Supervisionadas (ATPS),  constituem  parte  da  carga  horária de algumas 

disciplinas do curso e são propostas com o intuito de promover a autonomia e a 

liderança do aluno, estimulando o trabalho em grupo e reforçando a compreensão e 

aplicação prática dos conteúdos vistos em teoria. Estão organizadas sob a forma de 

desafios do cotidiano profissional ou pessoal, com orientações subdivididas em 

etapas contendo objetivos gerais e específicos. O Programa do Livro – Texto (PLT), 

se apresenta como alternativa econômica para que o aluno adquira os títulos 

principais da bibliografia básica das disciplinas que cursa, a preços subsidiados pela 

Instituição (UNIAN – SP, 2014). 

 

4.1.1 Objetivos do Curso 

O Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas 

(UNIAN – SP, 2014), afirma que o  Curso  de  Bacharelado em Ciências Biológicas 

se  propõe  a  formar  profissionais  generalistas, humanistas, críticos e proativos, 

capacitado para atuar em todas as áreas de conhecimento da Biologia, com 

percepção da realidade social, econômica, cultural e política.  

Para atingir esse objetivo, são oferecidos aos alunos, disciplinas com 

conteúdos básicos e específicos, sendo que este último núcleo de disciplinas é que 

caracterizará o campo de atuação profissional no âmbito do Bacharelado Ciências 

Biológicas. 

 

4.1.2 Organização Curricular  

O currículo é entendido, pelo Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado 

em Ciências Biológicas (UNIAN – SP, 2014), como o conjunto de experiências 

oferecidas ao aluno pela Instituição, vinculadas ao curso que ele frequenta. Assim 

sendo, uma atividade acadêmica não é apenas a aula ministrada pelo professor na 

sala de aula, mas todas aquelas que permitem ao aluno momentos de estudos e de 

pesquisa, sob a coordenação do professor, em diferentes ambientes de 

aprendizagem como biblioteca, laboratórios e em situações extramuros, entre 

outros. Nesse foco, atribui-se um novo papel ao professor, que deixa de ser o 

transmissor  de informações para ser o articulador da aprendizagem do aluno.  
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Toma-se a concepção de aprendizagem da teoria de Ausubel, segundo 

Moreira e Marsini (2001) para quem o aluno aprende aquilo que lhe faz sentido 

(aprendizagem significativa) e nesse processo a nova informação interage e ancora 

nos conceitos relevantes já existentes em sua estrutura cognitiva. Para os autores, 

David Ausubel, psicólogo da educação, preconiza que os professores/educadores 

devem criar situações didáticas com a finalidade de descobrir esses conhecimentos, 

designados como “conhecimentos prévios”. Os conhecimentos prévios seriam os 

suportes em que o novo conhecimento se apóia e a  este processo ele próprio 

designou de “ancoragem”, isso poderia ser obtido com o uso dos memoriais de 

trajetória formativa, por exemplo. 

 

4.1.2.1 Matriz curricular 

O Curso de Ciências Biológicas da Instituição estudada apresenta conteúdos 

que atendam aos seguintes campos interligados de formação (ANEXO D):  

 

• Biologia celular, molecular e evolução; 

• Diversidade biológica; 

• Ecologia; 

• Fundamentos das Ciências exatas e da Terra; 

• Fundamentos filosóficos e sociais. 

 

4.1.3 Metodologia de Ensino-aprendizagem 

 

Os  princípios  pedagógicos  que  dão  sustentabilidade  à  metodologia  

adotada  no curso são:  a corresponsabilidade  do  aluno  no  desenvolvimento  de  

seu  processo  de  aprendizagem;  a  oportunidade de circular por diferentes 

ambientes de aprendizagem; a inclusão dos nativos digitais; o  atendimento  aos  

diferentes  estilos  de  aprendizagem;  a  aula  como  estímulo  aos  estudos 

independentes,  pois,  ‘ensinar’  ou  ‘aprender’  não  é  resolver  um  problema,  mas  

colocá-lo  para transformar o sujeito (AMBROSETTI e RIBEIRO, 2005).  

Desta forma, o desenvolvimento de um trabalho multi, interdisciplinar e 

contextualizado é priorizado, integrando quatro momentos de aprendizagem. No 
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momento “aula”, é o professor quem direciona o trabalho pedagógico, portanto, ele é 

destinado às suas preleções. no momento “atividades práticas supervisionadas – 

atps”, a condução do processo é dada pelo aluno com a supervisão de um 

professor. No momento “auto-aprendizagem”, o processo é direcionado pela 

integração entre aluno e professor,  com apoio  tecnológico  e  utilização  da  

plataforma  de  ensino  Moodle (UNIAN-SP, 2014).   

Assim sendo, o professor assume o papel de mediador da aprendizagem ou 

como sinaliza Pimenta, Christensen e Rinaldi (2005, p.209), como orientadores  

profissionais  de  aprendizado  e  arquitetos  de  conteúdos  para  ajudar  no  

progresso individual  dos  alunos.   

No Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas, a  

“auto-aprendizagem”  é  trabalhada  dentro  da  pedagogia  da  autonomia  (do  

saber aprender,  da  construção  pela  descoberta),  modificada  em  decorrência  

dos  ambientes  digitais  e informacionais, fato que requer um aluno com uma 

autonomia funcional ou com domínio de espaço interacionais e dos procedimentos 

para a construção dos conhecimentos, da informação ao saber (UNIAN – SP, 2014).  

 

4.1.4 Sistema de Avaliação de Desempenho do Aluno no Curso de Ciências 

Biológicas 

O sistema de avaliação varia de acordo com cada disciplina. Os instrumentos 

de avaliação podem ser diversos, no entanto, há momentos em que ocorrem provas 

escritas oficiais independente da ação, vontade ou necessidade apontada pelo 

professor. 

Conforme estabelecido no Regimento Institucional existem avaliações formais 

escritas (provas teóricas), em períodos designados no Calendário Acadêmico e 

exigidas obrigatoriamente pela Instituição, além de avaliações parciais. A 

composição das notas parciais de um período letivo leva em conta, prioritariamente, 

trabalhos escritos, orais, seminários de avaliação e outros instrumentos de medida 

do aprendizado, realizados pelos professores ao longo dos períodos letivos parciais. 

Já a composição das médias resultantes do processo formal de avaliação prioriza as 

provas oficiais que devem ser elaboradas pelos professores das respectivas 

disciplinas e encaminhadas à Coordenação do Curso para análise comparativa com 

o conteúdo programático definido nos Planos de Ensino e Aprendizagem. Em ambos 
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os casos, os alunos precisam ser inquiridos com base no conteúdo da disciplina 

ministrada.   

As provas oficiais são aplicadas em duas semanas (uma para cada bimestre) 

explicitadas no Calendário Escolar, nos moldes e tipos definidos pela Coordenação 

do Curso ou Diretoria da Unidade, em ato específico. Para cada disciplina, há 1 

(uma) prova oficial por bimestre e ao menos 1 (um) outro trabalho ou atividade a 

critério do professor. Para o cálculo da média bimestral, são considerados os 

seguintes critérios: 

 

• 1ª Avaliação (prova oficial contendo parte teórica e/ou prática): peso 7.   

• 2ª Avaliação (trabalho, ou atividade, ou outra forma avaliativa): peso 3.  

 

A média final do semestre letivo é composta pela somatória das médias 

bimestrais sendo assim compostas: 

 

• Média de 1º bimestre: peso 4.   

• Média de 2º bimestre: peso 6.  

 

Atendida a exigência regimental do mínimo de 75% (setenta e cinco por 

cento) de frequência às aulas e demais atividades programadas, o aluno é 

considerado aprovado na disciplina quando obtiver média final igual ou superior a 

6,0 (seis pontos inteiros).  

Há, semestralmente, uma prova substitutiva na disciplina como alternativa 

para o aluno que, porventura, estivesse ausente na prova oficial ou que não atingiu a 

média oficial, realizada ao final do semestre letivo, com grau de dificuldade não 

inferior à respectiva prova perdida, desde que requerida no prazo definido.   
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4.2 HISTÓRIAS DE VIDA: AS ENTRELINHAS DO APRENDER E ENSINAR 

 

Pode-se dizer que análise de conteúdo é uma técnica refinada, que exige 

muita dedicação, paciência e tempo do pesquisador, o qual tem de se valer da 

intuição, imaginação e criatividade, principalmente na definição de categorias de 

análise. Para tanto, disciplina, perseverança e rigor são essenciais (FREITAS, 

CUNHA e MOSCAROLA, 1997). 

Foram transcritas as histórias de 9 dos sujeitos dessa pesquisa que se 

voluntariaram em compartilhar suas narrativas de vida. Cabe ressaltar que o 

universo pesquisado contou com a recolha de 15 relatos, entretanto, somente a 

análise do conteúdo de 9 deles foi realizada, o que representa 60% da amostragem 

inicial, visto que, na opinião do pesquisador houve saturação de informações.  

Para Turato et al., (2008), apesar da análise de conteúdo não se amparar 

especificamente em uma amostra quantificável, alguns autores propõem o critério de 

saturação das informações como necessário para a delimitação do olhar 

investigativo, a saturação de informações pode ser definida como a suspensão de 

inclusão de novos participantes quando os dados obtidos passam a apresentar, na 

avaliação do pesquisador, uma certa redundância ou repetição, não sendo 

considerado relevante persistir na coleta de dados. 

 

 

4.2.1 Transcrição das narrativas de si 

 

4.2.1.1 Sujeito A. L. S. 

 

Não me recordo muito de todo o meu ciclo escolar, mas alguns momentos 

marcaram mais, como cantar o hino nacional antes do início das aulas e ter ganhado 

uma competição escolar, tive mais momentos, mas estes sempre veem à mente. 

Nunca fui das melhores alunas, já tive momentos de aluna do fundão, do meio 

e depois, por um bom tempo, das primeiras fileiras. Na realidade, quando estava 

finalizando o colegial, foi quando mais me dediquei aos estudos e em entender a 

importância dele e nesse interesse súbito surgiu o amor pela ciência. 

Posso dizer que meu sonho passou a ser, naquela época, estudar cada vez 

mais para prestar vestibular e assim estudar física nuclear, pois é, tinha decidido que 
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atuaria no que fosse necessário em encontrar soluções com pesquisas e 

experimentos, mas a vida me levou para outro caminho. 

Como nunca tive boas condições financeiras, precisei deixar esse sonho de 

lado para começar a trabalhar e foi atuando em tempo integral e em outra área, que 

decidi mais uma vez encarar o desafio de trabalhar e estudar. Iniciei uma graduação 

em Administração, apenas por ser a área que trabalhava no momento, mas o 

cansaço do dia a dia e aquela sensação que aquele curso não era para mim, me fez 

desistir. 

Novos projetos surgiram, mas o sofrimento pela perda de um ente muito 

querido me deixou estagnada e assim fiquei por pelo menos 2 anos, até que 

comecei a “enxergar” o mundo novamente, mas ainda me sentia triste e essa 

tristeza se misturou ao sentimento de frustração. A frustração de já ter passado dos 

30 anos e não alcançado nenhum dos objetivos que tinha traçado para mim. 

Com certeza digo que essa frustração foi ao mesmo tempo minha motivação 

para retomar e fazer novos planos e, em meio a todo esse sentimento, decidi fazer 

aquilo que gostaria de ter feito... já que não tinha alcançado meus objetivos 

seguindo outros caminhos, por que não fazer com que meu sonho se tornasse 

realidade? Claro que não me senti em condições em ir para a física nuclear, mas 

sim a ciência como um todo, e foi assim, que decidi pelo curso de Ciências 

Biológicas. 

Desde o momento que optei em fazer aquilo que gostaria de ter feito há pelo 

menos 15 anos atrás, me senti cada vez mais empolgada e dedicada ao curso, hoje 

o stress do dia a dia não atrapalha meu desempenho no curso, pelo contrário, o 

curso me faz esquecer os problemas e ficar neste período focada em novos 

aprendizados. 

Agora passo por outro tipo de stress, o de terminar a graduação, já que estou 

na última etapa, cansada, mas cada vez mais apaixonada pela área e pela decisão 

de retomar a vida. 

Neste processo de aluna universitária aos 33 anos, onde em alguns 

momentos me deparei sendo mais velha que meus próprios professores, me senti 

decidida a ir até o fim da minha escolha, mesmo sendo extremamente difícil, o 

cansaço físico e mental era grande. Quando penso no primeiro dia de aula, vejo uma 

sala muito cheia e alguns alunos "velhinhos" compondo o corpo discente, inclusive 

eu. Muitas pessoas novas, mas ao mesmo tempo cheias de dúvidas. Vi uma turma 
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ingressando numa graduação para se tornarem profissionais, mas ainda tão 

colegiais! 

Foi um pouco difícil baixar a guarda e começar a me relacionar com os 

colegas de sala, hoje alguns bons amigos e por isso pude agregar junto à minha 

séria decisão, momentos de alegria e divertimento. Algumas pessoas que tenho 

certeza permanecerão fazendo parte da minha vida, disto não tenho dúvida e faço 

questão. 

Quando se trata dos meus professores, nem sei expressar o quanto gosto 

deles. A cada semestre encerrado e com novos professores nos dando aula, uma 

coisa me veio sempre à mente, que é a satisfação de conhecer pessoas excelentes, 

pessoalmente e profissionalmente, que me ensinaram tanto. Um sentimento de 

gratidão mesmo! Também pessoas que gostaria muito que permanecessem em 

minha vida. 

Posso considerar que meu desempenho sempre foi bom, mas alguns 

momentos passei por apuros, fiquei perto de uma DP, mas consegui finalizar o meu 

curso, para mim, em grande estilo.  

Sempre que penso no decorrer da minha trajetória neste curso, penso que 

nunca confundi as coisas. Decidi fazer o curso na Universidade que escolhi por ser 

economicamente viável, perto do trabalho e de casa. Tive plena ciência do plano 

pedagógico e mais que tudo, tenho comigo que o sucesso da minha graduação 

dependia principalmente do meu esforço pessoal, inclusive nos meus poucos 

períodos livres, por isso sempre mantive um bom relacionamento com meus 

professores, independente do meu desempenho, afinal, o empenho sempre foi meu! 

Pessoas que me ensinaram muito, cada um do seu jeito! Fica até difícil definir qual 

matéria mais gostei de cursar, pois se confunde com o professor que mais gostei de 

estudar, não dá para definir, até por que se você gosta do que faz, gosta do que vai 

aprender! 

Não sou uma pessoa que demonstra tanto os sentimentos, a impressão que 

passo para os demais colegas e professores é que sou brava, acho que um pouco 

eu sou mesmo, mas acredito que meus professores me vejam como uma pessoa 

responsável e decidida, mas que ao mesmo tempo adora um encontro de amigos 

para jogar conversa fora posso estar enganada, mas o bom é que ainda mantenho 

contato com meus "antigos" professores, sempre para uma boa roda de conversa. 
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Essa minha trajetória acadêmica se mistura à minha vida profissional e 

pessoal. Não tenho hoje muitas condições de seguir apenas na minha carreira 

acadêmica, por isso quando no meu trabalho comento o que estudo, muitas pessoas 

acham que não tem relação nenhuma, pelo contrário, está interligada e é possível 

usufruir das oportunidades geradas através disso. Não sei se expliquei direito, mas, 

por exemplo, trabalho na área da arquitetura e estudo ciências biológicas, ao 

primeiro momento não tem relação, mas sim, é possível agregar biologia à 

arquitetura e vice-versa. Meu trabalho de conclusão da graduação é sobre 

bioconstrução, uma alternativa sustentável de construção civil. 

Não consigo pensar em longo prazo, mas me vejo atuando nas duas áreas. 

Não deixo a biologia por nada, a agrego à minha atuação profissional, se preciso for! 

Falta pouco, meu sonho está se realizando! Logo chega a minha vez de 

terminar a graduação! 

 

 

4.2.1.2 Sujeito V. B. S. 

 

Biologia sempre foi meu enfoque, nunca tive dúvidas de que queria isso e 

faria isso. Minha professora da oitava série me inspirou muito, sempre me auxiliando 

e sendo uma amiga, e até hoje sempre me ajuda em algumas coisas e me indica 

cursos e vagas de estágio.  

A escolha de estudar na UniAbc não foi à toa, foi por conhecimento de que 

era uma boa universidade e de fácil acesso (visto que moro na Zona Leste). Minha 

mãe, minha tia e meu tio estudaram e se formaram lá. Então foi por facilidade e 

conhecimento. 

Meu primeiro dia de aula foi deliciosamente satisfatório, visto que gostei do 

ambiente e fiz algumas amizades (amizades essas, que levo até hoje).  

No início da graduação eu era uma adolescente de 16 anos, e creio que essa 

foi minha maior dificuldade. Por mais que eu fosse avançada em alguns aspectos, 

em outros eu era apenas uma adolescente que queria se divertir. E então, acabei 

“relaxando” na minha graduação, pois estava concentrada em me divertir. Hoje digo 

que consegui superá-las, pois sei administrar meu tempo e perdi o sentimento de 

que a faculdade estava me prendendo e que eu estaria perdendo minha vida.  
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Durante o ensino médio temos a visão de que nada pode ser mais difícil do 

que aquilo que vivemos. Honestamente eu trocaria todas as provas da graduação, 

pelas provinhas que me eram aplicadas no E. Médio. Meus professores são pessoas 

incríveis que na maior parte do tempo estão dispostos a nos ajudar e nos 

incentivam. Apesar da instituição não ser a das melhores, os professores são dignos 

de uma USP, pois são inteligentíssimos! Não acho certo nomear quais são os 

melhores/piores professores e etc... Creio que todos são bons do seu jeito. Da forma 

que tenho professores rígidos, tenho professores liberais. Cada qual com sua 

opinião, mas todos têm um espaço no meu coração.  

Em quatro anos eu devo ter mudado de opinião sobre “qual minha matéria 

preferida” umas 20 vezes. Atualmente considero a matéria “Manejo de Fauna”, pois 

é algo que vivencio diariamente no meu estágio é uma área que tenho afinidade e 

quero me especializar.  Em quesito aulas práticas, todas são ótimas (quando 

ocorrem), acho importantíssimo para nossa formação como profissionais, apesar de 

que penso que deveríamos ter mais aulas, pois na vida nem sempre a teoria nos 

basta. 

Meus colegas de classe e professores devem me ver como uma pessoa de 

difícil convívio, talvez. Não creio que muitos gostem de mim (além de meus amigos), 

mas isso pouco me incomoda. Gostaria que eles me vissem como alguém 

verdadeira, pois não meço palavras para elogiar alguém e nem meço esforços para 

ajudar quem precisa.  

Desde muito jovem fui influenciada por minha família a seguir na área da 

educação. Venho de uma longa linhagem de professores. Mas isso nunca me atraiu, 

de modo que decidi partir para área da biologia, por desde cedo ter uma afinidade 

gigantesca com natureza e animais.  

Dos quatro anos de graduação levo experiências enriquecedoras, e uma nova 

visão da biologia, levo conhecimento que nossos professores compartilharam 

conosco, e amigos de profissão que auxiliam em momentos de dúvidas. Mas quando 

se trata de mercado de trabalho, sinto que estou pouco preparada, e acaba se 

tornando ainda mais difícil pela pouca experiência no currículo, que faz com que 

empresas não se interessem em contratar alguém prestes a se formar.  

A maior dificuldade começa com a procura do estágio, recebi muita porta na 

cara de locais grandes que nem se deram ao trabalho de nos dar uma resposta, seja 

ela positiva ou negativa. De modo que, a única solução foi procurar um local de 
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estágio não remunerado, o que graças aos cosmos, encontrei no Bio Parque 

Macuco, um local magnifico e que além de me acolher, ainda me serviu como base 

para vários aprendizados.  

Penso às vezes sobre quem sou e que tipo de profissional serei, e quando 

penso nisso não vejo uma resposta aparente, pois sei que sou determinada e tenho 

facilidade em aprender, mas ainda sou muito limitada e carente de uma chance para 

mostrar meus conhecimentos.  

De todas as dúvidas de minha vida, uma que nunca chegou a cruzar minha 

mente foi a de que talvez eu estivesse amando minha escolha profissional. Como eu 

havia dito, tenho afinidade com fauna e flora, e isso sempre me fez amar e me 

apaixonar pela Biologia.  

Para meus próximos anos, pretendo estar de fato atuando na área e 

aprimorando meus estudos, quem sabe fazendo um mestrado ou doutorado, mas 

para isso precisarei calçar os sapatos da humildade e tentar crescer 

profissionalmente. 

 

 

4.2.1.3 Sujeito S. A. B. 

 

Acredito que temos o caminho da vida escrito, ao longo do tempo vamos 

mudando a rota e trilhando novos caminhos, porém sem nunca perder a essência. 

Sou nascida em SP, mas morei no interior até 12 anos de idade, em cidades 

do interior. Aos finais de semana passava o dia correndo com amigos no pomar de 

frutas, lembro-me de pés de carambola, manga, laranja, limão, jabuticaba, etc.; 

Algumas vacas e seus bezerros, cobras, morcegos, aranhas enormes, açudes onde 

pescávamos peixes e passeios a cavalo. Outra lembrança de minha infância são as 

idas e vindas da escola, que ficava em um bairro vizinho, todos os dias acordava 

cedo e caminhava por aproximadamente 1 hora, percorrendo trilhas de terra, 

arborizadas onde encontrávamos vários animais e atravessava o Rio Batalha por 

uma ponte de madeira sem nenhuma segurança, no caminho havia dunas de areia, 

extraída do fundo do rio por alguma empresa que comercializava o produto. Acredito 

que o contato mais próximo com a natureza desde a infância auxiliou na escolha em 

optar por ciências biológicas. 
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Com certeza minha maior influência foi minha mãe e avó, com um 

conhecimento tradicional sobre cuidados com as plantas e seus usos, na casa de 

ambas havia jardins, repletos de hortaliças, ervas, árvores frutíferas e animais. 

Cresci com minha mãe utilizando plantas do jardim no preparo de alimentos e chás, 

pinturas em tela feita com temperos, peças artísticas feitas com coisas que 

encontrávamos em nossas caminhadas pela mata. 

Por algum tempo viajei por estados do Brasil, onde tive contato com outras 

culturas e belíssimas paisagens que deveriam ser preservadas, também via falta de 

consciência ambiental da população e negligencia do poder público em relação à 

preservação ambiental e descaso com problemas sociais. 

Algumas situações foram marcantes para mim, como por exemplo, em Belém 

do Pará havia algumas palafitas sobre o esgoto, em um bairro próximo a região 

central da cidade, uma forma desumana de viver. Questionei-me como seria a vida e 

a saúde dessas pessoas em meio ao esgoto. Um lugar lindo, cercado por grandes 

rios e floresta exuberante sofrendo o impacto do descaso do poder público, um 

descaso ambiental e social. 

Quando se passa muito tempo entre idas e vindas a SP, é muito fácil 

identificar os impactos que as grandes cidades sofrem com a urbanização, a 

população das grandes cidades não possuem uma visão ampla da problemática 

ambiental, principalmente com relação à geração e descarte de resíduos. Estar em 

contato próximo com a natureza, nos torna mais atentos às questões ambientais, 

mais conscientes e envolvidos em programas que auxiliam na preservação. Com 

certeza viajar por estados do Brasil influenciou positivamente a minha escolha em 

atuar com a sensibilização das pessoas através da Educação Ambiental. 

Tenho dificuldades em atuar profissionalmente em áreas que não me 

identifico, estar profissionalmente realizada para mim é essencial. Sempre me 

interessei por questões socioambientais, e mesmo antes da graduação buscava 

cursos de aperfeiçoamento. Em 2012, quando ingressei no Curso Técnico em Meio 

Ambiente, tive a certeza de ter feito a melhor escolha. Durante o período do curso, 

atuei como voluntária em algumas ações, desenvolvendo e ensinando técnicas para 

reutilização de materiais, este trabalho me rendeu bons frutos, onde tive a 

oportunidade de trabalhar a sensibilização ambiental através do artesanato. 

Não me arrependo da escolha por ciências biológicas, gosto muito da 

profissão, principalmente pelo fato de poder trabalhar em áreas diversificadas. 
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Atualmente, realizo atividades de educação ambiental e decoração sustentável em 

parceria com algumas empresas e há aproximadamente 1 ano atuo em escritório de 

consultoria ambiental como voluntária, auxiliando em projetos de compensação 

ambiental, gerenciamento de resíduos e licenciamento ambiental, esta experiência 

está sendo muito enriquecedora, pois pretendo prestar serviços como bióloga 

autônoma realizando projetos de inventário florístico para outras consultorias. 

Ingressar na área é um desafio, pois tenho muitos amigos formados que desistiram 

de atuar como biólogo, alguns pela falta de oportunidade, outros pela necessidade 

de um retorno financeiro significativo. 

Após a graduação pretendo fazer uma especialização, porém ainda não 

decidi pelo tema. Se por acaso não conseguir uma colocação na área em SP irei 

buscar em outra cidade ou estado. Sinto que apesar das dificuldades estou no 

caminho certo, porém mesmo sendo difícil estou confiante. 

Sempre tive afinidade com a área ambiental em especial botânica, talvez 

minha maior inspiração foi o contato direto com a natureza, frequentando fazendas, 

trilhas, parques naturais e ecoturismo.  

Antes de estudar ciências biológicas optei por fazer administração, porém não 

me identifiquei e abandonei o curso. Quando iniciei a graduação em ciências 

biológicas tive receio de não conseguir acompanhar o conteúdo, pois já havia 

finalizado o ensino médio há 10 anos. Uma das minhas maiores dificuldades foi 

conciliar obrigações de casa, trabalho e estudos, pois ainda não havia finalizado o 

curso técnico e trabalhava como autônoma. Hoje ainda é difícil conciliar, mas gosto 

muito da área de estudo escolhida. 

Quando estou em busca de conhecimentos, procuro referências em livros, 

artigos e documentários. Estudar na graduação é mais difícil, pois os conteúdos são 

específicos e muitas vezes complexos. Acredito que a maturidade e a quantidade de 

responsabilidades alheias à graduação também dificultam os estudos, no ensino 

médio não havia tantas preocupações. 

Gosto muito das aulas práticas, em minha opinião, o curso seria mais 

proveitoso se houvessem mais aulas de campo. Identifico-me com algumas 

disciplinas, pretendo aprofundar meus conhecimentos para a elaboração de projetos 

de compensação ambiental e vegetação urbana. 
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É difícil considerar a opinião das outras pessoas com relação a nós mesmos, 

porém é certo que sempre estaremos sendo avaliados, seja por atitudes ou postura 

diante alguma situação. 

Apesar de me dedicar na medida do possível aos estudos, sempre há muita 

tensão na semana de avaliação, além disso, as avaliações no método tradicional 

não garantem que o aluno domine o assunto, pois geralmente as avaliações utilizam 

a mesma metodologia, alternativa ou dissertativa.  Ao realizar relatórios e trabalhos 

complementares aprendo com mais facilidade. 

Optei por ciências biológicas porque tinha certeza de que não me 

arrependeria, minhas escolhas profissionais direcionaram meus estudos. O estudo 

de ciências biológicas é abrangente e sentir-se perdido durante o curso é comum. 

Durante minha formação conheci pessoas que me auxiliaram muito, e tive a 

oportunidade de trabalhar com algumas destas pessoas, com certeza as amizades 

foram muito importantes para mim durante minha formação. 

Atualmente, trabalho com relatórios e estudos ambientais elaborados para 

diversos seguimentos de industriais. Quando comecei a estagiar minha maior 

dificuldade foi conciliar estudos, trabalho e vida pessoal, no mesmo período tive 

algumas dificuldades financeiras e pessoais e quase desisti da graduação, mas 

felizmente consegui superar e seguir adiante para alcançar meus objetivos. 

Em 2012 iniciei o curso técnico em meio ambiente, este curso foi muito 

importante para minha trajetória acadêmica, pois foi quando me descobri 

profissionalmente. 

Gosto muito da minha área de atuação, o estudo de Ciências Biológicas 

permite um amplo conhecimento sobre diversos assuntos ligados a meio ambiente e 

questões socioambientais. Acredito que todo o caminho que venho percorrendo até 

hoje me proporcionou conhecimentos indispensáveis a minha formação pessoal e 

profissional. 

Com certeza amo minha profissão, para mim a felicidade está ligada as 

pessoas com quem compartilhamos nossas vidas e as coisas que fazemos com 

prazer. Penso em muitas coisas que eu ainda posso fazer para ajudar as pessoas, 

gosto de incentivar a capacidade de alcançar objetivos e realizar sonhos, mesmo 

que pareçam impossíveis. 
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A biologia me permite ser uma profissional dinâmica e para mim isto é 

importante, não gosto da rotina do trabalho robotizado e que limita a capacidade de 

criação.  

O mercado de trabalho para ciências biológicas é restrito e muitas vezes a 

profissão é pouco valorizada, é muito importante se especializar na área de 

interesse, profissionais qualificados sempre se destacam. 

Quero ser uma bióloga especialista em taxonomia vegetal e incentivar amigos 

que também são biólogos a não desistir da área, infelizmente a maioria dos 

profissionais formados que conheço estão desacreditados da profissão, mesmo 

amando a biologia. Isto é muito triste e desanimador, mas conseguir uma colocação 

no mercado de trabalho é um desafio. 

Futuramente pretendo estabelecer moradia em outras regiões do País, para 

além de me especializar, conhecer os problemas ambientais de cada região, e de 

alguma forma atuar para incentivar uma sociedade mais ecológica.  

A minha graduação faz parte do caminho que escolhi, é importante planejar o 

futuro mesmo que no meio do caminho ocorram alguns desvios de percurso e 

alguns objetivos tem que ser remanejados, porém nunca deixando de acreditar em si 

mesmo. 

 

 

4.2.1.4 Sujeito N. G. S. 

 

Antes de iniciar meu memorial quero ressaltar que é algo extremamente difícil 

olhar para dentro de nós mesmos e buscar memorias há muito esquecidas, 

revivendo assim o momento novamente e por vezes até sentindo de novo as 

emoções de outrora, o que é muito bom quando as mesmas são felizes, mas não 

tão interessante quando são de frustação e derrota, mas faz parte da vida de 

qualquer mortal esse confronto, cedo ou tarde, mas sendo o mais otimista possível, 

foi de grande valia e pode-se dizer de crescimento pessoal porque muitas vezes nos 

esquecemos do porque estamos fazendo tal coisa ou porque tomamos tal rumo e 

esse retorno ao meu passado na verdade me deu um gás para focar novamente e 

seguir em frente. 

Minha vida profissional iniciou-se aos 18 anos, a escolha da profissão aos 

14/15 anos, mas a minha vida acadêmica a qual tenho a primeira memoria foi aos 
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cinco anos, sim lá na pré-escola, lembro-me como se fosse hoje o primeiro dia de 

aula, estava ansiosa e um tanto eufórica com a novidade de uniforme da prefeitura 

de calor, meus cabelos longos e presos com dois rabos de cavalo laterais – sim 

minha mãe cultivava um enorme cabelo, negro e escorrido – subia a rua da escola 

com minha mãe e um vizinho amigo de infância - esse meio apreensivo – ao 

chegarmos o portão ainda estava fechado e meu amigo começou a chorar, com 

medo de se separar da mãe, minha mãe pediu para que eu o acompanhasse para 

que ele se acalmasse, acho que este fato não me deixou fraquejar e sim fui firme e 

forte, segurando a mão dele até as filas onde sentávamos e cantávamos várias 

músicas antes de ir para as salas de aula, estávamos em salas diferentes, mas 

sempre íamos juntos até as filas. Lembro-me das idas ao banheiro, hora da 

merenda, festas com ensaio de danças, a escola era bem colorida, cheia de 

desenhos, o ambiente bem acolhedor, foi uma fase muito boa e lembro-me bem dela 

apesar da pouca idade, na época era uma criança até bem esperta, porque convivia 

somente com adultos, então o aprendizado foi mais fácil (era filha, sobrinha, neta 

única, até o segundo ano do pré pelo menos). Tem um fato que me marcou muito e 

ajudou na formação do meu caráter com certeza – era dia de brinquedo e na hora de 

guardar eu coloquei uns bloquinhos na minha mochila (que coisa feia!), ao chegar 

em casa, minha mãe foi trocar minha toalhinha e .... Encontrou os blocos... Não 

preciso detalhar muito, mas foi quase um Armagedon... e lá estava eu no dia 

seguinte na secretaria esperando a professora, com muita vergonha e coragem 

também né (e algumas marquinhas de chinelo na perna... mas abafa essa parte) 

pedindo desculpas e devolvendo os bloquinhos – Pois é isso fez parte da minha até 

então curta ainda vida acadêmica. Outro fato inesquecível dessa época foi ser 

esquecida na escola (Sim minha mãe já me esqueceu na escola!), mas para minha 

sorte outra mãe também fez isso no mesmo dia e não fiquei sozinha na porta da 

secretaria, o bom de estudar perto da casa na minha época é que todos meus 

amigos estudavam juntos, foi até legal ficar lá conversando e rindo até que nossas 

mães chegaram todas assustadas, esbaforidas e cheias de remorsos. 

Ingressei na primeira série do ensino fundamental em escola pública aos sete 

anos, já sabia juntar algumas letras, mas ainda não liamos e escrevíamos nessa 

idade nos anos 80 (bem diferente do meu filho que aos seis anos já lia e escrevia 

muito bem) lembro-me bem dessa professora chamava-se Isabel acredito que os 

primeiros professores do ensino fundamental são os mais marcantes na nossa vida, 
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pelo menos na minha foram, ela era muito paciente, mas quem me marcou muito 

mesmo foi à professora do segundo ano Josi, me apeguei tanto nela que odiei ela 

casar e sair de licença no meio do ano letivo... Continuei com muitos amigos porque 

na realidade eram todos da vizinhança, que época boa, geralmente continuava todos 

os anos os mesmos e como na época havia a reprovação, estudei com os mais 

velhos também, nunca reprovei de ano e sempre fui uma aluna de mediana a boa, 

com exceção do ano de 93 um dos anos mais tristes na minha vida pessoal, foi o 

ano que ia ingressar na quinta série, estava muito ansiosa e um pouco apreensiva 

porque os mais velhos nos colocavam medo porque teriam muitos professores, e 

que tudo ia ser muito difícil, nesse ano as aulas começariam em março bem mais 

tarde que o habitual, eis que em fevereiro veio o baque na minha vida, meu pai saiu 

num domingo de manhã para jogar bola e não voltou mais... Caiu no campo, bateu a 

cabeça na mureta, teve traumatismo craniano, ficou doze dias na UTI e não 

resistiu... Uns vinte dias depois disso as aulas começaram, mas eu estava sem 

estrutura nenhuma, não me recordo muito desse início de ano letivo, até chegar às 

provas, tive uma prova de história sobre paleolítico e neolítico (sim lembro até a 

matéria porque nunca tinha tirado uma nota vermelha na vida!) e a nota foi um E 

(éramos na época avaliados de A até E) fiquei tão chocada com a prova na mão e é 

claro fui um pouco humilhada de leve pela professora que me via como a garota 

problema, claro que minha mãe foi chamada na diretoria junto com outras mães de 

“crianças problemas”, ela também foi um pouco humilhada porque na escola pública 

os professores e diretores eram sim bem severos com alunos que davam trabalho, 

algumas coisas eram bem diferentes (não sei opinar até hoje se era melhor ou pior), 

enfim minha mãe que também ainda estava abalada não deixou por menos, não se 

calou, me defendeu, explicou os acontecimentos recentes e disse que eu mudaria, 

bom nem preciso dizer novamente que foi outro apocalipse em casa... Mas me deu 

um start e voltei à realidade, mudei de lugar (sim saí do “fundão” e me juntei aos 

“nerds”) na verdade a sala ficou mais unida eu meio que fazia a ligação entre os dois 

grupos, porque gostava de rir e brincar, mas também gostava de estar entre os 

melhores na nota, agora contando esse pedaço da minha vida me recordei de como 

eu era uma líder nata e de como fiquei chata quando virei uma adulta... Não tinha 

uma matéria que eu gostava mais ou menos, ia bem a até matemática que sempre 

foi meu fraco, eu adorava o professor, ele era sarcástico o que eu achava o máximo 

(talvez porque sou um pouquinho também), muito engraçado, adorava as sacadas 

80 



 

 

dele, talvez isso que tenha me ajudado a ir bem à matéria, sempre tive a mania de ir 

contra as impressões, se falavam que o professor era chato, ruim, carrasco queria 

mostrar o contrário (faço isso até hoje). Fui chamada para ser oradora na colação de 

grau pelos professores (que mudança em quatro anos, na quinta, garota problema, 

na oitava oradora de sala), mas não aceitei; estranho como gostava de liderar, de 

me destacar, mas na hora de ter uma visibilidade assim, dava para trás, não sei em 

que ponto da minha vida que perdi essa fibra... E assim fechei meu ciclo no ensino 

fundamental. 

Aos 15 anos ao invés de sonhar com festa de quinze anos, ou viagens era o 

momento de tentar decidir minha futura vida profissional, terminei a oitava série e 

era o momento de fazer um colégio com ensino médio/técnico, mas fazer o que?! A 

maioria dos meus amigos de anos de convivência iriam continuar na mesma escola, 

mas minha mãe disse que conseguiria pagar algum colégio particular se nos 

apertássemos um pouco, fiquei feliz e apreensiva ao mesmo tempo, feliz por poder 

ingressar em uma escola boa e particular e apreensiva por escolher meu futuro 

profissional em uma fase onde ainda sonhamos em sermos médicos, astronautas, 

bombeiros, etc... Um pouco antes de terminar as aulas na oitava série, quase todos 

os dias tinham pessoas entregando panfletos dos colégios das redondezas com os 

cursos profissionalizantes da época, entre eles eram informática, contabilidade, 

secretariado, química, eletrônica, patologia clínica e magistério. Lia os papéis e não 

conseguia decidir, na verdade não sabia o que era nada daquilo, então um dia fui 

fazer uns exames de rotina e ao pegar os resultados, abri e de repente, meus olhos 

se acenderam ao ver na assinatura do exame escrito patologista clinico. É isso que 

quero ser e fazer! Pronto lá fomos nós fazer matricula no Colégio Clóvis Bevilacqua 

em Utinga, nossa foram tantas emoções naquele momento, escola nova, particular, 

teria uma profissão, não é mais a dois quarteirões de casa, vou ir de ônibus sozinha, 

vou precisar de um avental, nossa era um fervilhão minha mente. Claro que tinham 

as piadas nossa você vai estudar os patos, nossa vai mexer com fezes, etc... Mas 

nada me incomodava eu estava muito feliz! 

Começar a estudar foi algo indescritível, no primeiro ano foi meio estranho 

achava que ia aprender tantas coisas, mas só tinha uma matéria técnica o restante 

era tudo da grade normal do ensino médio, já no segundo ano, tudo mudou os 

professores eram tão diferentes, todos trabalhavam na área, sempre tinham histórias 

para contar, eram tantas matérias novas, imunologia, parasitologia, microbiologia, 
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saúde pública, bioquímica, hematologia, biologia celular, entre outras. Adorava tudo 

principalmente as aulas práticas. Foi uma época mágica, no segundo ano mais uma 

novidade na minha vida acadêmica mudei para o período da noite porque logo teria 

que fazer estágio, e estudar a noite me fez sentir tão adulta, foi tão legal, essa 

escola realmente foi diferente de tudo que eu já havia experimentado era tudo tão 

maduro, e os professores me deixavam boquiaberta com a sabedoria deles, tinha 

um que se chamava Valter ele lecionava várias matérias técnicas, mas em 

microbiologia e hematologia ele simplesmente arrasava, chegava na sala com o 

diário de classe e uma caixa de giz e desenrolava a matéria com maestria, tudo que 

você perguntava o homem te respondia era o máximo. Mas os professores das 

matérias da grade normal também eram muito bons tinha um professor de sociologia 

Vanderlei que era petista roxo ou devo dizer vermelho, tudo dele era vermelho, os 

óculos, algumas roupas, a pasta, etc., mas ele nunca induziu ninguém a nada, o 

professor de filosofia e história Ademilson também era uma figura, eram as aulas 

mais divertidas, o de matemática com o professor parecia o pai de todo mundo 

dando conselhos o tempo todo, principalmente porque a sala era 85% de meninas 

no ápice dos hormônios a flor da pele, a professora de português Verinha que me 

lecionou no primeiro ano era uma senhorinha já, mas tinha uma didática muito boa 

apesar de ser bem enérgica, mas lembro até hoje de várias coisas gramaticais 

graças a ela, mas um dos professores que mais me marcou nessa fase de ensino 

médio foi o Sergio de inglês e no período noturno me lecionou português, ele 

conseguiu enxergar a minha essência e me fez desabrochar quando o assunto era 

interpretação de textos para análises, foi meu grande conselheiro, pena que na 

época com 17/18 anos não prestei a atenção devida a tudo que ele falava. Mas 

como os professores são importantes na nossa vida, é impressionante. Consegui um 

estágio no meio do último ano, nossa outra fase que amei e que tenho as melhores 

lembranças, era pra durar dois meses, fiquei seis, aprendi tudo que podia só não o 

que não permitiam que era a coleta de materiais e a parte de microscopia, não 

entendo como era tão feliz trabalhando de graça e ainda pagando o transporte, 

coisas engraçadas de uma época tão distante, ainda bem que tem coisas que 

melhoram para melhor, pois agora os estágios são remunerados ou pelo menos em 

horário de aula, trabalhava das oito às quatro da tarde, chegava em casa tomava um 

banho, jantava e ia para o curso e era feliz, aprendendo tanta coisa nova, que 
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simplicidade em ser feliz, porque mudamos tanto o modo de pensar e ver as coisas 

quando chegamos à fase adulta? 

Bom ao final do terceiro ano meu estagio já havia terminado e eu já havia 

enviado milhares de currículos, sem resposta, estava começando a me frustrar, 

estava ficando perdida e já pensando em prestar ETE para nutrição, pelo menos era 

de graça e outra profissão, mas o que queria mesmo era encontrar um emprego na 

área para poder custear minha faculdade também na área, mas as coisas não 

estavam caminhando para esse final, que na minha cabeça era o final, mas que na 

verdade era só o começo. 

Foi nessa fase que meu professor Sergio não me deixou fazer nutrição ele 

disse que estaria andando para trás, falou para eu ter paciência e perseverança que 

as coisas iam acontecer. Foi então que fiz dezoito anos e fiquei sabendo que tinha 

uma conta no banco que poderia sacar do seguro de vida que meu deixou e que eu 

nem sabia que existia, foi à luz no fim do túnel e ainda para eu ter certeza de que 

nutrição não era o meu futuro, o dia da vestibular na ETE era o mesmo da UNIABC, 

escolhi a faculdade, ainda não estava trabalhando, mas com esse dinheiro garantiria 

a matriculas e as primeiras mensalidades desde que o curso não fosse muito caro e 

minha mãe disse que qualquer coisa conseguiria me ajudar no primeiro ano, só tinha 

um problema, o valor da mensalidade, porque minha primeira opção era biomedicina 

para continuar na área que tanto amei, ao aprender e estagiar, mas era caro e meu 

dinheiro não seria suficiente, voltei para a estaca zero. Até que conheci a Biologia 

através de umas amigas que já haviam conseguido emprego na nossa área, iam 

prestar para biologia porque tinham chefes biólogos e que era a mesma coisa de 

biomédicos, de novo a luz no fim do túnel se acendeu porque na época biologia era 

um dos cursos mais baratos, na verdade comecei pagando menos do que minha 

mãe pagava no meu curso técnico. 

E lá estava eu mais uma vez feliz por começar algo novo e que fosse dar 

continuidade ao meu objetivo profissional. 

Primeiro dia na faculdade estava empolgado com um sentimento de 

maturidade, achando que agora era adulta, mas na verdade esse início universitário 

foi mais uma continuidade do que uma mudança drástica, como a princípio eu 

imaginava. Encontrei algumas pessoas que haviam cursado o ensino médio comigo, 

na época que ingressei na faculdade havia duas turmas de biologia o curso tinha 
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duração de quatro anos sendo os três primeiros para licenciatura e o último de 

bacharelado.  

Não foi difícil me adaptar, na verdade achei mais simples que o colégio 

técnico onde os professores cobravam bastante de cada aluno, realmente tinham a 

missão de formar profissionais, na faculdade senti uma frieza entre aluno e 

professor, as coisas eram mais básicas simplesmente lançadas para cada um se 

aprofundar da maneira que achasse conveniente. Claro que encontrei professores 

que deixaram sua marca, umas das aulas mais empolgantes no início foi anatomia, 

pois além da aula teórica tinha a pratica que no meu caso consigo absorver muito 

melhor as informações, tivemos até prova prática nessa matéria o que me fez 

guardar nomes de músculos e ossos até hoje na memória. O curso seguia uma 

grade voltada para a área da saúde o que me fazia ter facilidade em várias matérias, 

e devido a isso também a julgar tão mal alguns professores se comparado ao meu 

curso técnico, várias vezes a faculdade foi desmotivadora e sem graça, mas o meu 

objetivo era o diploma afinal, deixei as expectativas de lado e segui em frente.  

No segundo semestre me deparei com a pior professora em toda minha 

história acadêmica, chamava-se Adriana e lembro-me dela com amargura até hoje e 

isso já tem uns doze anos.  Pessoa arrogante e sem didática, queria mostrar serviço, 

mas não conseguia fazer com que os alunos tivessem plena noção do que estava 

acontecendo na matéria dela, depois de me depara com essa péssima profissional 

percebi que muito do desempenho do aluno tem ligação com o relacionamento 

aluno-professor. Pela primeira vez na vida não tive um desempenho bom e acabei 

com uma dependência e não pense que ter 60% da sala comigo nessa me consolou. 

Foi o pior momento da minha vida acadêmica, sensação de fracasso, me senti 

péssima, na verdade me sinto péssima até hoje, porque essa dependência me 

rendeu até hoje, é por causa dela que estou agora diante o computador escrevendo 

esse memorial, e por quê?  

Porque, no terceiro semestre me inscrevi para cursar novamente (nessa 

época independente de ter sido reprovada por nota ou falta o aluno tinha que cursar 

a matéria inteira novamente) e pasmem reprovei novamente! Fiquei tão 

desconsolada que resolvi empurrar essa matéria para o final do curso porque 

enquanto cursava ela pela segunda vez, quase reprovei na matéria que tinha no 

mesmo dia e hora. Em contrapartida a essa decepção ao menos já estava 

trabalhando na área e cada dia via que era isso esmo que queria fazer, os 
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semestres foram passando e depois do vexame em biologia celular, tudo corria 

muito bem, mas sempre pensando nessa matéria que eu havia reprovado não 

conseguia compreender como isso aconteceu com uma matéria que já tinha cursado 

no colégio técnico e que de certa maneira fazia parte da minha vida profissional, 

mas enfim deixei ela para trás, no sexto semestre fiz meu estagio obrigatório na área 

escolar, e gostei de estar do outro lado, fui estagiar na escola que estudei toda a 

minha vida então já conhecia vários professores, a diretora, a inspetora, a tia da 

cantina, etc. Isso talvez tenha me ajudado, sei que ia cumprir a carga horaria e 

acabei ficando bem mais, a inspetora falava que eu segurava as salas melhor que 

alguns eventuais e acabava me deixando como uma eventual sozinha na sala ao 

invés de acompanhando algum professor como estagiaria, essa época trabalhava 

meio período em um laboratório e passava à tarde nessa escola, estava no auge da 

minha disposição e nem me importava de ser explorada, foi uma fase muito boa 

aprendi muito e tenho saudades dessa época, na verdade às vezes andando no 

bairro da minha mãe ainda encontro “ex-alunos” que se lembram de mim e me 

chamam de professora (apesar de nunca ter sido realmente uma professora), mas 

para eles eu era a “professora substituta” sinto muita falta da turma de supletivo, foi 

a que mais me apeguei, ver aqueles “Senhores e senhoras” olhando para mim com 

tanta admiração é uma sensação ótima, mas isso só vim ter noção anos depois. 

Terminei a licenciatura e emendei o bacharelado porque não queria em hipótese 

nenhuma dar aulas. No último ano comecei a trabalhar integral novamente e não 

precisei fazer estágio do bacharelado porque já trabalhava na área de patologia 

clínica, foi nesse ano que consegui o emprego numa empresa ótima (Hospital e 

Maternidade Brasil) o salário era bem acima da média, os benefícios superavam as 

expectativas, isso me cegou um pouco porque me estagnou, na minha mente 

imatura da época porque iria me preocupar com a conclusão da minha faculdade se 

eu ganhava mais que um analista e na época nesse local biólogo não tinha nenhum, 

apenas biomédicos, então fui me preocupar com a vida pessoal e não voltei para 

fazer minha dependência, vale ressaltar que terminei o curso inclusive com nota dez 

de monografia, e na época a coordenadora do curso falou até em publicação da 

mesma, mas como estava cega com o meu novo emprego nem dei importância. 

Segui a vida, tinha um emprego que julgava ótimo, estava cheia de preparativos 

para o meu casamento que viria em seguida, e a vida foi acontecendo.  
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Certa vez quando parei para pensar na faculdade me disseram que depois de 

dois anos nem adiantava ir atrás que teria que cursar tudo novamente, acreditei sem 

averiguar a informação e não pensei mais nisso, depois de alguns anos de casada 

veio meu filho e nunca mais pensei na biologia. 

Até que com as voltas que o mundo dá...  

“Damos voltas e voltas, mas, na realidade, só há duas coisas: ou escolhes a 

vida ou afastas-te dela (José Saramago)”. 

Meu emprego dos sonhos veio a ruir, depois de quase nove anos trabalhando 

feliz, pensando que seria meu último emprego, o hospital referência no ABC foi 

vendido, uma coisa inimaginável a todos os funcionários, virou uma bagunça o 

laboratório ficou tempos sem um “dono” mais da metade dos funcionários foram 

demitidos para contratações de mão de obra mais barata e eu estava nesse meio. 

Esse foi o momento da minha vida em que tive que voltar a realidade e 

procurar me qualificar novamente porque nessa ultima década, que fiquei estagnada 

no mesmo lugar, os biólogos tinham virados analistas com os mesmos direitos de 

um biomédico e/ou farmacêutico e os técnicos de laboratório tinham regredido a 

coletores e ajudantes. 

“A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela 

capacidade de começar de novo. ”                                         F. Scott Fitzgerald 

Eis que depois de muito pensar resolvi fazer faculdade outra vez, mas nesse 

momento da minha vida estava achando que já estava velha demais e que não teria 

capacidade intelectual para depois de dez anos sem fazer nada, nem se quer um 

seja um cursinho online que seja voltar para a faculdade. Mas não custava tentar, 

escolhi a mesma, só pela familiaridade, apesar de não ser mais a mesma, só o 

espaço físico mesmo. Fui me informar e para a minha alegria não precisaria cursar 

tudo de novo, o que foi cursado continuaria valendo, fiz o vestibular de novo, mas 

dessa vez estava pensando em ministrar aulas, tanto no ensino fundamental e 

médio como em escolas técnicas, mas quando as aulas começaram vi que o curso 

agora era só licenciatura ou só bacharelado e que nesse campus só tinha o 

bacharelado. Só porque dessa vez eu já tinha me visualizado professora lá vem o 

destino mudar meus planos novamente. Tudo bem, fiquei com o bacharelado e me 

conformei em continuar na área laboratorial, mas como eu devo ser umas das 

pessoas mais mutáveis que conheço, depois de reingressar no curso, e ver que 

agora ele é totalmente voltado ao meio ambiente, me apaixonei pela biologia de fato, 

86 



 

 

no meu intimo gostaria muito de seguir para a área de arborização, paisagismo e tal, 

mas confesso estar bem perdida em relação a isso e como não sou mais a menina 

de dezoito anos, solteira, vou a princípio continuar na minha área mesmo, mas não 

vou descartar fazer uma especialização para conseguir a licenciatura também, mas 

por hora vou tentar uma colocação profissional em laboratório e fazer uma pós em 

análises clínicas ou microbiologia e depois sim ver o que a vida me reserva por que 

de altos e baixos e reviravoltas já estou me adaptando bem. Mas o intuito agora é 

não deixar essa busca por qualificação esfriar, vou tentar sim emendar uma coisa na 

outra, até me sentir realizada profissionalmente outra vez. 

Voltar para a faculdade em outra fase da vida, tem me rendido boas coisas, o 

medo que estava de não acompanhar a matéria passou, me surpreendi comigo 

mesmo e isso é gratificante, ainda mais porque ao retornar não conhecia ninguém, 

entrei no meio do curso, com os grupos já formados, mas no primeiro semestre já fiz 

a minha dependência e para meu espanto foi com um professor que tinha me dado 

algumas matérias da primeira vez e nem acreditei quando vi que ele ainda lecionava 

lá o nome dele é Maury Tanji tenho um imenso carinho por ele, na época do meu 

TCC queria ele como orientador, mas ele já tinha muitos orientandos e acabei 

ficando com a coordenadora do curso na época que não tinha nenhum tipo de 

afinidade e ela também nunca tinha muito tempo hábil, mas não tive grandes 

dificuldades porque escolhi fazer uma pesquisa de campo relacionado com o que 

trabalhava na época.  

Agora tive o prazer de ter professores melhores que da primeira vez, não 

tenho nada negativo para dizer sobre nenhum, claro que tem os que se destacam, 

como por exemplo, o de Botânica, Professor Heitor que é multifuncional ministra as 

aulas de sua especialidade muito bem e ainda nos ajuda em outras coisas, tem 

grande desenvoltura o que acaba sendo de suma importância para sua profissão, 

escrevo isso com total certeza porque na minha primeira vez como graduanda tive 

algumas aulas muito parecidas com algumas que ele lecionou e a diferença é 

gritante e na época que fiz o curso pela primeira vez a nomenclatura sobre as 

fanerógamas (por exemplo) era bem mais simples e tive muito mais facilidade de 

assimilação agora, com a didática dele. Talvez por isso que tenha despertado meu 

interesse em “botânica”. Também carrego comigo as ótimas impressões sobre a 

Professora Mariana só tive uma matéria com ela, mas já deu para ter admiração, na 

verdade a primeira impressão foi de uma pessoa rígida e fiquei apreensiva, e depois 
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vi que também tinha uma boa didática e era extremamente justa, sou fã dela 

também.  

O que não gostei tanto foram as aulas de AVA (virtuais), ainda bem que 

escolhi um curso presencial porque virtual não rende para mim. E o método de 

avaliação também não gosto, o primeiro bimestre valendo 4,0 e o segundo 6,0 no 

total final, não achei uma mudança interessante até entendo o motivo que talvez 

seja porque se o aluno for muito bem ao primeiro bimestre pode ter uma queda e 

desinteresse no segundo. Adaptei-me, mas não gosto. 

Enfim mesmo passando por várias coisas novamente, foi ótimo para meu 

crescimento profissional, me fez gostar da biologia enxergando-a por outro prisma e 

me abriu um leque maior de opções caso a primeira não dê certo. Não me 

arrependo de ter voltado e estar finalmente concluindo esse capitulo da minha vida, 

me arrependo é ter não ter voltado antes, tinha esquecido como essa convivência é 

boa, apesar de estar cansada nesse finzinho de curso, o saldo é totalmente positivo. 

“Não poucas vezes esbarramos com o nosso destino pelos caminhos que 

escolhemos para fugir dele.”                                         Jean de La Fontaine 

Vou encerrando por hora minha narrativa, mas quero que seja o início de uma 

nova fase acadêmica e profissional, que eu ainda possa preencher muitas folhas 

com experiências novas e recordar outras que ainda ficaram dormentes no meu 

passado. Porque de uma coisa tenho certeza o que tiver de ser será, em algum 

tempo ou local, às vezes os ventos sopram a nosso favor e devemos seguir adiante 

e nem sempre remar contra a maré. 

 

 

4.2.1.5 Sujeito M. R. M. 

 

Fazendo uma análise da minha trajetória, tanto pessoal como profissional, 

cheguei à conclusão que, ou eu seria Bióloga, ou uma cozinheira de mão cheia 

seguindo os passos das minhas avós, mãe e tias.  

Durante a infância passava todo o ano aguardando o período de férias, 

quando ficava o mês todo no interior na casa da minha Vó Ana, desfrutando de todo 

um banquete culinário e “explorando” tudo aquilo que uma criança da cidade grande 

não via: terra vermelha, insetos de todos os tamanhos tipos e cores, animais 
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(inclusive aqueles que minha mãe não me deixava levar embora depois!), plantas, 

pássaros, plantas medicinais que curavam tudo de acordo com o receituário da “Dra. 

Ana” e é claro, o livro de receitas! 

Chegada a hora de ir à escola pela primeira vez! Uma sensação mista de ser 

abandonada e ter meu primeiro momento de independência, conhecer pessoas, me 

expressar, aprender coisas novas, interagir e fazer amigos. Já naquela época, me 

relacionava bem melhor com os meninos, bem menos complicados, pouco 

briguentos e divertidos. Minha primeira professora chamava-se Selma. Lembro-me 

exatamente de como ela era, da voz e dela ensinando sobre higiene pessoal, 

inclusive como lavar o nariz todos os dias pela manhã. 

Sempre muito falante e observadora, colecionei diversas trocas de carteira 

comandadas pelos professores e mantive durante todo o ensino fundamental muitas 

e boas amizades, e um bom relacionamento com todos os meus colegas. Nunca fui 

à aluna prodígio, porém sempre mantive boas notas. Não posso dizer que me 

destaquei em alguma aula, mas me saía muito bem nas atividades de ciências e 

educação artística, exceto no ano em que a última foi lecionada pelo professor 

Feliciano, que deixou traumatizada metade da escola com seu jeito autoritário de 

arremessar o apagador e bater nos alunos com a régua. 

Dentre tantos professores que marcaram minha vida, tem um especial, o 

professor José. Lembro-me como se fosse hoje do brilho nos olhos dele durante as 

aulas de Ciências, ao falar da sua tão amada profissão de Biólogo. E foi então na 

sexta série que eu escolhi o que seria quando crescesse. Bióloga! 

Bastava apenas convencer meus pais, que aos 13 anos me incluíram no 

quadro de funcionários da empresa da família, no ramo têxtil, e aos 14 já haviam me 

matriculado em um segundo grau técnico de Administração. Eu passaria então a 

trabalhar de dia e estudar a noite, seguindo os passos da minha irmã mais velha, 

que havia feito este mesmo caminho e estava colhendo bons frutos, embora cursar 

Nutrição ou Prótese Dentária estivesse muito mais ligado ao meu desejo e vocação. 

Depois de diversos desentendimentos e atritos, aos 16 anos resolvi dar o que 

seria o primeiro passo em busca do que eu realmente queria. Como já estava na 

metade do segundo ano, busquei um estágio, na área Administrativa mesmo, a fim 

de ter certa independência financeira, que talvez me possibilitasse escolher Biologia 

para o ensino superior. Foi então que ingressei no meu primeiro voo longe das asas 
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dos meus pais. Era uma empresa pequena, porém bem consolidada no mercado de 

equipamentos e produtos para piscina. 

Foi no ensino médio que conheci meus poucos, verdadeiros e ainda amigos. 

Foi lá também que descobri que poderia me destacar em outras matérias como 

Economia, com o adorável professor João de Deus, que não tinha esse nome por 

acaso e Técnicas Gerais da Administração, com o professor Nelson que me ensinou 

que “nada está tão ruim que não possa piorar”. Eu estava conhecendo outra parte 

de mim, outras habilidades. Habilidades de apresentar trabalhos, organizar a 

Semana da Administração do colégio, falar com o público e ampliar os horizontes. 

Já efetivada na pequena empresa de produtos para piscina, aos 17 anos, no 

ano de 2000 fiz o que seria a minha grande escolha, mesmo contrariando tudo e 

todos. Passei então a ser estudante do curso de Ciências Biológicas da 

Universidade do Grande ABC, mais uma vez seguindo os passos da minha irmã 

mais velha que já era aluna lá. 

Se eu já me achava adulta quando comecei a cursar o técnico no período 

noturno, imagine só como me senti ao adentrar pela primeira vez naquele lugar 

enorme, novinho, cheio de prédios, corredores, salas e pessoas! Muitas pessoas! Se 

comunicando, falando, trocando experiências, se olhando, e eu lá, participando de 

tudo aquilo. 

Já a primeira vista notei que aquela seria a grande mudança da minha vida. 

Mudança para a fase adulta de verdade, com muito mais responsabilidades, 

compromissos, horários, cansaço e conflitos. 

A primeira grande dificuldade foi cortar os laços, ou pelo menos me separar 

um pouco de tudo e todos que haviam feito parte da minha vida durante todo o 

ensino médio e fundamental. Eu estava novamente sozinha como na primeira vez 

que fui à escola! Mas como ali a maioria estava praticamente na mesma situação, 

não foi uma tarefa difícil conhecer os colegas, interagir e rir logo na primeira 

semana. 

Tudo era lindo e como eu imaginava! As matérias, os livros, os laboratórios, 

os professores. Adorava as aulas de Ecologia com o professor Zysman Neiman, e 

as de Oceanografia com o professor Valentim, sempre muito falantes, engraçados e 

didáticos. A influência do professor Valentim foi tão grande que cheguei a fazer um 

curso de Oceanografia na USP para descobrir de onde vinha tamanha inspiração. 
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Lembro-me bem dos tão produtivos e divertidos trabalhos de campo que 

fizemos juntos. 

Por outro lado, já não sinto saudades de alguns professores cujo nome nem 

me lembro. Só consigo me lembrar das infindáveis transparências colocadas no 

retroprojetor durante duas ou quatro aulas seguidas. 

Apenas uma coisa não era como eu, e mais ou menos cinquenta colegas 

imaginávamos: o mercado de trabalho! 

Como toda escolha tem consequências, escolher a Biologia também teve. 

Junto com o sonho de estudar Biologia, estava o de atuar. E na época, isso 

significava abrir mão do meu emprego estável, com bom salário e todos os outros 

privilégios que um estágio jamais me ofereceria. 

Foi então que em 2002, surgiu uma oportunidade tão tentadora, quanto 

arriscada, um estágio em uma grande multinacional Agrícola. Como uma boa jovem 

de 20 anos, pensei, calculei e fui. Joguei tudo para o alto e me arrisquei naquela 

nova jornada, que não seria nada fácil. Empresa diferente, costumes diferentes, 

pessoas diferentes e rotina diferente. Três mil vezes mais cansada, e três mil vezes 

menos remunerada, minha vida havia se reduzido a trabalhar e estudar, pois nada 

sobrava para outras coisas. O que me mantinha firme era o aprendizado e aquela 

experiência que eu iria levar para toda vida. 

O contrato de estágio era de 01 ano, e contava com o rodízio de 

departamentos. A cada dois meses eu era realocada para uma nova área, a fim de 

conhecer toda a estrutura da empresa, e também ser avaliada caso surgisse uma 

oportunidade de efetivação. E ela surgiu em 2003, não no departamento que eu 

gostaria, como Bióloga ou coisa do tipo, mas eu já estava bem entrosada e conhecia 

bem os valores da empresa, resolvi aceitar, pois também precisava do trabalho. 

Foi com certeza minha melhor decisão. A quantidade de conhecimento, 

experiências e contatos que a Monsanto me proporcionou é incontável, bem como 

os “inimigos” que ganhei também, já que não era uma empresa muito querida pelos 

meus amigos ambientalistas. Mas eu amava o meu trabalho, meu contato com 

agricultores, engenheiros agrônomos e grandes fazendeiros. Aquele era o meu 

mundo. Já pensava até em ingressar futuramente em algo relacionado às Ciências 

Agrárias. 
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Os anos se passaram, o curso também passava e em meio aos estudos as 

coisas também aconteciam na minha vida pessoal. Antes mesmo de terminar o 

terceiro ano da faculdade, eu estava noiva. 

Em meio a tantos planos e acontecimentos, a empresa havia me transferido 

para um prédio com o dobro da distância de antes e eu estava com o dobro do 

cansaço, e com a introdução da soja transgênica no Brasil era uma manifestação 

diferente a cada dia. Meu sonho estava se tornando um pesadelo. 

Junto com os compromissos de ser uma mulher casada, estava o de trabalhar 

mais perto de casa, com mais tempo para cuidar do marido e do lar. 

Foi então que surgiu uma nova oportunidade de estagiar, em uma nova área, 

completamente diferente, em uma empresa de acabamento químico, com descarte 

de resíduos. Eu topei o desafio. 

Me despedi do sonho das fazendas, plantações de milho e soja, análises de 

solo, herbicidas e glifosato, para adentrar em um mundo de jaleco branco, planos de 

gerenciamento e ISO 14000, e quando chegou o último e tão esperado ano da 

faculdade, eu era novamente uma estagiária sonhando com a efetivação, que 

infelizmente não ocorreu. 

Com o último semestre, em 2004, veio à matéria que me colocaria na 

universidade 10 anos depois, porém, eu ainda não sabia. Farmacologia era o nome 

dela. A altura do professor, cujo nome não me lembro, era proporcional à dificuldade 

que eu tinha de entender o conteúdo. E foi então a primeira dependência da minha 

vida, no último ano de faculdade. 

Prestes a casar, cometi o primeiro grande erro da minha vida não seguindo o 

famoso ditado “não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje”! 

Resolvi me casar primeiro, para depois cursar a tal matéria pendente, e 

quando me dei conta eu já havia abandonado meu sonho há um ano, para trabalhar 

com meu marido, pois não conseguia me recolocar na minha área. 

E como se passou esse um ano, se passaram também os próximos quatro 

anos. Eu estava cada vez mais desanimada e sentia cada vez menos necessidade 

de voltar e pegar meu diploma. 

Foi então que resolvi me aventurar em uma nova atividade e fui estudar 

Estética. Eu queria estar com pessoas, conhecer gente, ajudar o próximo, interagir e 

esta foi à área escolhida. Não errei na escolha, antes mesmo de completar o curso 

de três anos eu já trabalhava, já tinha um bom retorno financeiro, e com muito 
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esforço, trabalho e dedicação eu era realizada profissionalmente e gerenciava três 

centros de Estética. 

Pode parecer estranho para alguns, mas a Biologia me ajudou muito e me 

concedeu grande respeito e confiabilidade na área de Estética. A somatória de 

conhecimentos da área administrativa, da biologia e da Estética me tornaram uma 

profissional diferenciada no mercado de trabalho. 

Foi então em 2014, exatamente 10 anos após a minha “formatura” que eu 

retornei para pôr um ponto final nos meus estudos e terminar minha tão amada e 

sonhada Biologia. Porém, o terror estava instalado e eu pagaria o preço pelo 

abandono e descaso. Teria que fazer mais um ano e meio de faculdade devido às 

atualizações da grade curricular. 

Não mais UniABC e sim Anhanguera, tudo era completamente diferente. As 

aulas, os professores, os métodos e os alunos. Inicialmente, eu já não me 

enquadrava naquele local onde todos já eram amigos e tinham seus grupos. Não foi 

uma tarefa fácil e eu não quis ir vários dias. Mas com o passar do tempo fiz poucos 

e bons colegas, me afeiçoei a alguns professores e ganhei forças para continuar. 

Juntando todo o meu tempo de universitária, coleciono lembranças boas e 

algumas frustrações que considero naturais. É preciso se frustrar para ter a chance 

de se superar, se surpreender e se reinventar. Trago desses anos bons colegas, que 

assim como os de outras jornadas pretendo conservar. 

Hoje, aos 34 anos, me considero jovem para algumas coisas e velha para 

outras. Trago como carga uma somatória de consequências das minhas próprias 

escolhas. Não tenho mais os mesmos sonhos de atuar na área como tinha há 10 

anos. Hoje, em meio aos problemas pessoais e uma difícil separação, tenho outras 

perspectivas de futuro. Vejo como facilidade partir de onde estou, com o intuito de 

me destacar como a profissional que sou, e não como a que poderia ter sido. Com 

meu diploma em mãos vou poder me aprofundar e estudar mais sobre o mundo tão 

fascinante e promissor da Estética, fazer uma pós-graduação em Dermatologia 

Estética ou talvez em Cosmetologia, agregar conhecimentos e me valorizar ainda 

mais. 
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4.2.1.6 Sujeito T. C. N. 

 

Meu primeiro contato com o Ensino Superior foi quando resolvi fazer 

licenciatura em Matemática, porque eu era funcionária da Prefeitura Municipal de 

São Paulo, da Educação e achei que como sou uma boa aluna de matemática me 

sairia bem e já que trabalhava na escola pelo menos eu faria algo que fosse mais 

importante, seria professora ao invés de Auxiliar Técnico de Educação, e ganharia 

mais dinheiro também. Estudei por um ano na UNIBAN e devido as minhas 

condições financeiras não pude continuar.  

Um ano depois senti que conseguiria, que realmente meu sonho iria se 

realizar, o sonho de fazer faculdade e o curso que eu tanto sonhava, fiz a prova do 

ENEM e consegui uma pontuação que eu poderia escolher estudar no Mackenzie, 

de tão alta que foi a minha nota, então eu escolhi estudar na Universidade Cruzeiro 

do Sul, com bolsa de 100% do PROUNI e o meu tão sonhado curso Ciências 

Biológicas, nessa universidade eu sairia com a licenciatura e o bacharelado.  

Foi uma das melhores sensações do mundo, me lembro da minha euforia ao 

comprar meus materiais, meu jaleco branco onde mandei bordar o símbolo da 

Biologia e tenho até hoje, e ansiava pelo meu primeiro dia de aula, antes disso fui 

conhecer as instalações e fiquei apaixonada, se bem que eu já havia feito o tour 

virtual pelo site. 

No primeiro dia de aula estava chuvoso e as escadas pareciam uma 

cachoeira, mas isso não me desanimou, eu estava louca para ir para os laboratórios, 

ter aulas práticas, saídas de campo, porém as disciplinas do primeiro semestre são 

todas teóricas. Como meu Ensino Médio foi muito fraco eu não tinha o conhecimento 

necessário para acompanhar o Superior, tive que quase enlouquecer, todos os dias 

eu pegava livros da faculdade e os de ensino médio para conseguir aprender, 

estudava até às 3h da madrugada e depois acordava às 5h30min para ir trabalhar 

quase pirei nessa época, mas adquiri habilidades que uso muito nos dias de hoje.  

Chegando o segundo semestre começaram as aulas práticas, aulas de 

biólogo, zoologia, botânica, anatomia humana, e outras, me recordo que tinha um 

rapaz na minha turma que não conseguia entrar no laboratório de anatomia e 

sempre ficava na porta, já outro tinha a mania de tocar nas peças com o lápis e 

acabava se distraindo e levando à boca, mas eu adorava essas aulas e sempre 

tirava as melhores notas, os laboratórios dessa faculdade são magníficos, o de 
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microscopia eu nunca vi igual, todo equipado, com Datashow, o que a professora via 

no microscópio era projetado para nós, o laboratório era em plataformas, não 

ficávamos no mesmo nível da turma que ficava na fila da frente, a biblioteca era 

suspensa e toda de vidro, nós tínhamos contato com as prateleiras onde os livros 

estavam, acho que por esse motivo fui pouquíssimas vezes na biblioteca onde 

estudo hoje. Enfim tudo que eu mais gostava estava acontecendo, me recordo 

também que fui para Bertioga para uma saída de campo e detalhe não tínhamos que 

pagar nada, as saídas eram por conta da faculdade, esse tempo que passei 

estudando lá foi maravilhoso e meus professores eram todos mestres e doutores, 

nos levavam para simpósios e incentivavam a iniciação cientifica. Eu amava essa 

faculdade, porém devido a problemas com meu pai e minha família, acabei pegando 

algumas dependências e por não conseguir estudar e por faltas e perdendo a minha 

bolsa, aquilo foi uma derrota muito grande para mim.  

Mesmo com tudo que já havia me acontecido eu não deixei de querer e tive 

que arrumar outra forma para voltar a estudar, passado aproximadamente um ano e 

meio eu me inscrevi no Programa Escola da Família e fui aprovada e lá estava eu 

novamente no ensino superior, só que agora em outro contexto, fui para uma 

faculdade menor, só que com professores excelentes também, mas a faculdade não 

tinha a estrutura da outra, demorou um pouco para eu me adaptar, mas continuei 

porque mesmo sendo mais simples o que contava era o conhecimento que eu 

poderia obter, os professores também tinham o mesmo nível da UNICSUL, fui 

estudar nas Faculdades Integradas Paulista na Mooca, peguei firme, tive que 

começar do zero, porque as disciplinas que eu tinha feito na UNICSUL não consegui 

levar porque acabei estudando um semestre sem bolsa e não consegui acertar, 

então recomecei, só que eu mãe de dois filhos, trabalhava a semana toda na 

prefeitura, depois ia direto para a faculdade e meus finais de semana eram 

trabalhando na Escola da Família, minha energia durou um semestre e meio, daí 

não aguentei mais e tive que pedir para sair. 

Quando saí da FIP imaginei que nunca mais eu conseguiria estudar, mas 

pensei comigo, vou tentar novamente o ENEM, e adivinha o que aconteceu, notas 

excelentes e dessa vez eu poderia escolher Medicina Veterinária na UNIABC, 

Odontologia na UNICID ou meu tão sonhado curso, o que eu claro não vacilei, 

coloquei como primeira opção Medicina Veterinária, porém escolhi minha segunda 

opção, mas que sempre foi à única Bacharelado em Ciências Biológicas na 
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Universidade do Grande ABC, arrasei, 100% novamente e dessa vez não deixaria 

nada me atrapalhar. Trouxe minhas disciplinas da FIP, eliminei todas as matérias 

que eu fiz, pois foram aceitas e estou na reta final do meu curso só que agora na 

Universidade Anhanguera de São Paulo, nossa aposto que foi um susto, mas eu não 

mudei novamente de faculdade só aconteceu que a Anhanguera comprou minha 

Faculdade, quando vim para a UNIABC fiquei muito orgulhosa, só que não durou 

muito, logo a Anhanguera comprou e os professores já não eram mais mestres, 

eram especialistas, isso me deixou bem chateada, mas como todos procuram o 

progresso conheci professores maravilhosos e que também não haviam parado no 

tempo, esses especialistas foram buscar ser os mestres que eu tanto admirava e o 

mais interessante foi que pude ver e curtir as vitórias que eles tiveram. Nessa 

faculdade tive professores maravilhosos que compartilharam comigo seu 

conhecimento, suas experiências, como também tive outros que não fizeram 

diferença, mas esses não citarei, porque como eu disse não fazem diferença. Me 

identifiquei com dois professores quero ser como eles quando eu crescer, eles são 

Heitor Boralli e Mariana Rocha, são professores da área que mais gosto também, 

ensinam sobre as plantas, com o Heitor tive muitas disciplinas, ele é biólogo com 

orgulho, ama dar aulas sente muito orgulho em ser professor e consegue transmitir 

isso quando leciona e me fez sentir muito especial sendo aluna dele, embora eu 

tenha me ausentado muito esse semestre. Fizemos geleia, pizza em botânica 

econômica, talvez teríamos feito mais coisas se a faculdade proporcionasse, mas 

infelizmente não proporciona, mas isso não a desabona. Minha professora Mariana 

tive a primeira disciplina com ela de Fisiologia vegetal, nossa ela é muito inteligente, 

não liga para o que fala, não tem filtro, é competente e muito severa, suas provas 

são horríveis, eu faltei bastante, mas quando estava na sala aproveitava, aprendi 

muito com ela, acredito assim como eu gosto dela ela também gosta de mim, tem 

um episódio muito engraçado conosco. Tranquei em um semestre, depois quando 

voltei fiquei outro semestre sem encontrá-la, daí como faço adaptação, cada hora 

estou em uma sala e esse seria meu primeiro dia em uma turma, cheguei e era no 

laboratório, percebi que estavam falando sobre mim, cochichando e de repente 

quem aparece, a Mariana e de repente quando ela me viu gritou: 

- Não acredito você aqui?  

A entonação na voz não dava para saber se era brincadeira ou não, todos me 

olharam e daí ela veio e me abraçou e fizemos a maior festa, daí ela disse: 
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-Ah... gente essa é a Tati, excelente aluna, fazia tempo que não a via... 

Todos ficaram mais sossegados e naquele dia então foi quando me 

convidaram para fazer parte do grupo no laboratório, depois de ser elogiada pela 

professora. Daí ela ainda continuou contando algumas coisas engraçadas para a 

gente e foi daquele dia que gostei ainda mais dela e enxerguei a Mariana pessoa 

que ri e também dá vários foras. Esses meus dois professores queridíssimos e volto 

a dizer, me espelho neles.  

Bom depois de um tempo, como disse, não sou muito assídua devido a vários 

problemas e compromissos que tenho, mas quando estou presente aproveito ao 

máximo, tenho muito respeito pelos professores e sempre me reporto a eles como 

Sr. e Sra., embora a maioria deles sejam mais jovens do que eu, mas são 

merecedores desse respeito. Acredito que sou vista por alguns colegas da sala 

como “turista”, mas as pessoas mais próximas sabem das minhas dificuldades, das 

coisas que me impossibilitam estar na sala de aula, só que uma coisa que incomoda 

tanto os que sabem os motivos como aqueles que não sabem é que minhas notas 

são ótimas, não colo nas provas e ainda quando dá dou uma força para meus 

colegas, mas como eu havia dito, adquiri habilidades que me possibilitam estudar 

sozinha e me sair bem, claro que é super cansativo, mas é a única maneira. 

No sétimo semestre escolhemos o Tema do TCC, que foi escolhido por um 

integrante do grupo, mas eu aceitei porque seria a oportunidade de trabalhar com a 

Mariana minha professora querida, posso dizer que o trabalho em si foi ótimo, ela é 

uma excelente orientadora, muito detalhista não deixa nada passar, mas no oitavo 

semestre tivemos problemas em grupo, somos três integrantes, mas eu acabei 

ficando sobrecarregada e o outro integrante que escolheu o Tema acha que é o 

dono do TCC, brigamos e nesse meio tempo eu construindo nosso TCC, inscrevi 

nosso trabalho mesmo sem botar muita fé, mas com as orientações da Mariana e 

muito esforço e correções sem fim, inscrevi nosso trabalho no Congresso de 

Iniciação Científica (CONIC) 2016 que seria dia 25/11 e nossa seção das 16h às 

18h. Nosso grupo ia se desfazer, porque havíamos resolvido, eu e a Karol faríamos 

outro tema, e deixaríamos esse para o Albino, nossa coordenadora Alessandra disse 

que se fosse aprovado no CONIC teríamos que ir até o fim, claro que eu não 

acreditava que seria escolhido e na realidade queria um tema novo embora fosse 

corrido, mas o que aconteceu foi que fomos aprovados e apresentaríamos um 

banner, nossa fiquei feliz e muito irritada ao mesmo tempo, eu ainda teria que 
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continuar com esse colega. Faltando duas semanas para o Congresso eu percebi 

que se eu quisesse uma nota legal, se eu quisesse o melhor eu mesma teria que 

fazer, nos reunimos, mas eu já havia me conformado que eu seria a escolhida, fui à 

escolhida para fazer o banner e detalhe para apresentar no Congresso também, 

como sempre eu nunca desaponto meus colegas quando são trabalhos em grupo 

aceitei e fiz o meu melhor. No último minuto do dia 23/11 que tínhamos para mandar 

fazer o banner, acabou a energia no meu bairro e tive que sair correndo para uma 

lan house em outro bairro para conseguir mandar nosso banner para a gráfica, 

quase não deu tempo, foi um dia onde tudo estava tumultuado, eu já não aguentava 

mais, mas quando depois da aula no dia 24/11 pegamos o banner com uma amiga 

da Karol que passou para nós na gráfica eu vi e daí comecei a ficar mais nervosa e 

ao mesmo tempo muito orgulhosa, o Congresso seria no dia seguinte, eu que 

apresentaria, eu consegui, eu fiz tudo, e chegou meu momento, vou apresentar meu 

TCC e realmente está chegando o fim do meu curso, estou muito próximo de realizar 

meu sonho, ser Bióloga. 

Não consegui dormir, porque me apresentei à noite toda, em minha 

imaginação e depois sonhei também, de manhã tomei só um café, pois não 

conseguia comer de tanto nervoso, mas fui me arrumando e meu banner pendurado, 

fiz uma apresentação para minha filha e sobrinho, eu e a Karol iríamos de UBER, só 

que é em Guarulhos, então para chegar lá para o credenciamento seria às 15h, eu 

estava vestida, maquiada, só esperando e 14h 30min e nada da Karol, depois ela 

chegou, e como em um dia daqueles onde tudo fica enrolado, o motorista do UBER 

errou o caminho não sei como e foi parar no Terminal Rodoviário Tietê, já tinha 

passado das 15h, já era quase 16h, pensei que não daria mais, mas ele conseguiu 

chegar lá às 16h 30min. Chegou meu grande momento, Albino já estava lá, ele 

pendurou o banner e eu me coloquei a frente e estava quase desmaiando, parecia 

que eu seria levada para a forca, passou um tempo e chegou à avaliadora, 

perguntou quem era Tatiana, o Albino e a Karol gritaram apontando pra mim eu 

assinei o papel do CONIC que ela solicitou e daí fiz apresentação, nossa morrendo 

de medo de dar branco, e para meu orgulho, alívio e claro minha felicidade ela fez 

três perguntas e vários elogios, elogiou minha apresentação, disse que eu tinha 

confiança e realmente sabia sobre o assunto e que não tinha mais o que dizer, foi 

perfeito, daí não sei o que acontece nesse mundo o Albino vai e se mete na história, 

mas ela levou como um papo e não achou ruim, eu fiquei morrendo de vontade de 
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bater nele, rs. Esse foi minha primeira apresentação em Congresso, foi a minha 

vitória, vi como sou capaz de tantas coisas, como evolui até aqui e percebi que 

realmente eu posso muito mais. 

Bom, ano que vem ainda faço algumas disciplinas que minha coordenadora 

não colocou para eu fazer nesse tempo todo, mas daí me formo, pretendo trabalhar 

na área de pesquisa, mas depois de ter esse contato com meu professor Heitor acho 

que vou fazer uma complementação pedagógica para pegar a licenciatura e junto 

uma pós, uma das possibilidades é a Educação novamente, estou prestando 

concursos e há várias possibilidades, como também atuo na área da beleza, a 

biologia estética pode ser uma opção.  

Em até 5 anos quero minha estabilidade financeira, minha casa, quero paz, 

mas provavelmente estarei maluca porque quero ser Doutora Tatiana, então já viu 

né? 

 

 

 

 

4.2.1.7 Sujeito I. L. P. 

 

Minha memória não é tão boa quanto gostaria para lembrar com precisão de 

fatos da minha vida de quando era pequeno, mas me lembro de que sempre fui 

muito curioso, gosta de mexer em plantas para sentir seu cheiro, textura, ou até 

mesmo abri-las para ver o que tinha dentro. Observava as formiguinhas trabalhando, 

até mesmo fazia a maldade de queima-las com uma lupa, hoje não me orgulho 

disso, mas quem nunca não é mesmo? E era com essa mesma que procurava 

coisas em buracos na parede, no tapete, no chão, onde eu achava que pudesse ter 

algo para eu analisar. 

Acho que nunca foi muito fã de ir para escola e ficar lá um período todo 

fazendo atividades chatas, escrevendo em caderno de caligrafia (talvez por isso 

minha letra seja horrível). Não me lembro da primeira vez que fui à escolinha, mas 

me lembro de que era uma escolinha chamada Patotinha Alegre que era particular, 

não me lembro de nenhum amiguinho que fiz lá, mas me lembro de dois primos 

meus e minha irmã estudarem lá junto comigo. Quando sai desta escolinha fui para 

uma que era municipal, EMEI Professor António Rubbo Muller, desta me recordo do 

primeiro dia, eu estava com medo não queria ir de maneira alguma, mas como não 
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tinha a capacidade de decidir isso, fui obrigado. Chegando lá eu implorei para minha 

mãe que entrasse comigo, ela não podia lógico, mas mesmo assim insisti ao 

máximo, até negociei pedindo para que ela ficasse me esperando do lado de fora 

até minha saída e ela aceitou para que eu entrasse, é claro que ela não ficou não, 

mas a negociação funcionou para os dois... Diferente da outra escolinha, me lembro 

de ter alguns amigos, mas não me lembro de seus nomes. 

No período seguinte, o ensino fundamental fui para a EMEF Professora Aurea 

Ribeiro Xavier Lopes, que ficava na ao lado da EMEI, na mesma rua. Basicamente 

fui um bom aluno do 1º ao 4º ano só tirava notas boas, e a matéria que eu mais 

gostava era ciências, no segundo período muita coisa mudou, não havia mais 

apenas um professor, era um para cada matéria, eu comecei a ser mais bagunceiro 

e minhas notas também foram se bagunçando, mas ainda mantinha minhas notas 

de ciências as melhores. No ensino médio estudei em São Caetano do Sul em uma 

escola próxima a faculdade, chamada E.E. Idalina Macedo Costa Sodré, lá as coisas 

não mudaram muito. 

Quando terminei o ensino médio eu realmente não sabia o que fazer no 

ensino superior, então fui trabalhar com meu Pai na empresa que ele criou antes 

mesmo de eu nascer, no primeiro ano trabalhando lá fiz um curso técnico de 

administração num colégio chamado Optione que já nem existe mais. No ano 

seguinte fiz vestibular na UniABC para cursar tecnologia em polímeros que é 

exatamente o ramo da empresa que meu pai deixou para mim, porém, acho que por 

motivo do destino não fui aceito ou não passei no vestibular, não sei direito até hoje. 

No semestre seguinte decidi tentar de novo, mas conversando com minha irmã ela 

me questionou quanto a minha escolha pra o curso, foi então que ao invés de 

prestar novamente o vestibular, passei o semestre pensando no que fazer e me 

perguntando que curso me daria prazer de verdade, nesse momento comecei a me 

lembrar dos três microscópios que tive na infância, do programa da Eliana que havia 

aquele biólogo chamado Sergio Rangel e uma luz iluminou minha mente, aguardei o 

ano acabar e prestei o vestibular novamente na UniABC (que agora era 

Anhanguera) para desta vez cursar Ciências Biológicas. 
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4.2.1.8 Sujeito C. S. G. 

 

A construção de um memorial não me é algo tão simples, o ato da 

autorreflexão junto ao fato da exposição de memórias pessoais me parece um tanto 

quanto desconfortável. 

Minhas lembranças mais antigas se iniciam por volta dos três, quatro anos de 

idade, com rápidas passadas de imagens da criança correndo em meio às árvores 

que ficavam em meu quintal, durante alguns anos de minha infância vivi próximo à 

natureza e animais, na cidade de Mauá. Talvez esse contato desde pequeno com o 

meio natural tenha despertado em mim a vontade pelo conhecimento do meio, algo 

que me levaria a estudar Ciências Biológicas anos mais tarde. 

Meu primeiro contato com a escola foi diretamente no 1º ano do Ensino 

Fundamental, não havia frequentado jardins de infância. Logo que entrei me deparei 

com um mundo novo, pessoas diferentes, ambiente diferente, mas não demorou 

muito para que eu me adaptasse, rapidamente aprendi a ler e escrever e a escola 

me parecia um bom lugar. Alguns meses mais tarde minha família mudou de cidade, 

fomos morar em Diadema, no ABC paulista. Lá uma nova fase aconteceu em minha 

vida, à escola era diferente, o ritmo era outro, não me adaptei bem e ia mal nas 

aulas; a situação melhorou apenas no ano seguinte, entretanto após aquela 

mudança de cidade nunca mais enxerguei a escola da mesma maneira, o ambiente 

era ligeiramente mais violento, não me sentia à vontade naquela escola, nem nas 

demais que viriam. 

Os anos se passaram e a situação permaneceu a mesma, meu sentimento 

negativo em relação à escola permaneceu, mas não afetou minha aprendizagem 

nem impediu que obtivesse boas notas, mas o ato de ir todos os dias a escola 

sempre foi algo torturante. Ao longo dos anos sempre demonstrei um interesse 

particular pelas aulas de ciências que mais à frente se dividiriam em Química, Física 

e Biologia, sempre mantive também um interesse por contato com o meio natural e 

espaços abertos. Em Diadema morava em um ambiente completamente urbanizado, 

em frente a uma avenida, local extremamente poluído em vários aspectos, contrário 

ao local onde minhas lembranças se iniciam, verde, repleto de árvores e animais. 

Uma alegria eram os passeios em família para o Zoológico ou outro parque mais 

natural. 
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Aos 15 anos de idade ingressei no SENAI no curso de Mecânica de 

Usinagem, não por vocação, mas porque era uma das poucas saídas para quem 

mora em cidades com uma forte indústria, e juntamente ao curso fui contratado 

como aprendiz em uma empresa de peças automobilísticas, o ato de trabalhar e 

estudar, passar o dia ocupado era bom, mas aquilo que fazia não me agradava. 

Pouco tempo depois mais uma grande mudança aconteceu, minha família e eu 

mudamos para uma cidade no interior de Pernambuco, Belo Jardim, saí do curso de 

mecânica e deixei a vida como conhecia na metrópole para uma completamente 

diferente. Não durou muito tempo, foram apenas 9 meses em que moramos naquela 

cidade, mas não foram meses tão agradáveis a mim. 

De volta a São Paulo retorno à cidade onde passei o período mais agradável 

da infância, retorno ao mesmo local de Mauá, agora já no último ano do Ensino 

Médio. Como de costume um sentimento negativo se mantém em relação à escola, 

ao meio com demasiada violência e pessoas intolerantes. Ainda no começo do ano 

a oportunidade de realizar um curso de idioma estrangeiro me foi dada por um 

projeto do Governo do Estado em parceria com escolas de idioma. Escolhi francês 

por achar uma língua diferente e bonita, algo que me chamava atenção, o ambiente 

daquela escola era agradável e estudava com determinação aquele novo idioma, 

pouco tempo depois ingressei em um curso técnico de programação de 

computadores em uma ETEC, assim como no SENAI não era exatamente aquilo 

que eu queria, mas o que eu podia fazer no momento. As aulas de informática eram 

boas e o ambiente também era agradável, aprendi muito lá e com esses 

conhecimentos comecei a trabalhar no Colégio Arbos, na unidade de São Caetano 

do Sul. 

Algo interessante aconteceu, pois, o ambiente escolar nunca me foi o mais 

aprazível, entretanto gostava de trabalhar naquela escola e por lá permaneci durante 

dois anos. Ao mesmo tempo em que ingressei na escola para trabalho entrara na 

faculdade, desta vez finalmente para fazer algo que realmente queria. No ano de 

2012 iniciei meus estudos em Ciências Biológicas na Universidade Anhanguera de 

São Paulo, Unidade 3, Santo André. O ambiente que a faculdade me propiciou foi 

completamente distinto daquele vivido por anos nas escolas públicas do Estado. Era 

algo diferente, do qual eu me agradava e tinha muito interesse em aprender, embora 

sempre cansado por morar em um local distante, trabalhar durante o dia e ir à 

faculdade durante a noite, meu desempenho se manteve bom. No ano de 2013 
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comecei um trabalho voluntário aos finais de semana com manejo de animais 

silvestres em cativeiro no BioParque Macuco, perto de onde resido.  Me mantive 

trabalhando na escola até o início de 2014 quando ingressei em um estágio na 

Fundação Parque Zoológico de São Paulo, como educador ambiental. Nesse 

momento um sonho se realizava, estagiar com biologia dentro de um renomado 

parque nacional e em meio à natureza, ainda levando em conta meu interesse maior 

pelas disciplinas de zoologia, ecologia, manejo de fauna e afins. 

No terceiro ano da faculdade algo antes não imaginado aconteceu, em um 

último momento me inscrevi no programa Ciência Sem Fronteiras e usei os 

conhecimentos adquiridos naquele curso de francês durante o ensino médio para 

realização da prova e escolha do país de destino. Fui aceito no programa e no meio 

ano de 2014 parti para morar um ano no exterior, na cidade de Rouen na França. 

A experiência de morar em um país estrangeiro é extremamente 

enriquecedora, tanto academicamente falando quanto pessoalmente, conquista-se 

uma maior liberdade e maturidade, além de todo o conhecimento fornecido pela 

universidade. Ingressei no curso de Ecologia e Biologia de Organismos na 

Universidade de Rouen, onde aprimorei conhecimentos anteriormente adquiridos e 

aprendi novas disciplinas. O período no exterior também me proporcionou viagens 

incríveis a lugares que antes só via em filmes, as experiências de um intercâmbio 

são incontáveis, além de elevar o nível do francês, principalmente quanto à 

oralidade e escrita. 

De volta ao Brasil retorno a faculdade e ingresso mais uma vez no Zoológico 

de São Paulo, desta vez para um estágio com manejo de animais no setor de 

mamíferos onde me encontro atualmente. 

Quanto a toda a formação acadêmica e consequentemente profissional estou 

me aperfeiçoando para trabalhar em campo, tanto meu estágio atual como minha 

escolha de TCC estão me levando a este caminho, estou aprendendo as técnicas 

necessárias para o trabalho com a conservação da fauna, ex situ e in situ. Este é um 

caminho pelo qual gosto de seguir e me vejo trabalhando com conservação nos 

anos futuros, entretanto para tal ainda se há uma longa e árdua jornada a seguir. 

 Minha formação em Ciências Biológicas tem me ajudado em muito a seguir os 

sonhos que tinha desde pequeno, o sonho de estar em meio à natureza, 

descobrindo, explorando, conservando e constantemente aprendendo a cada dia 

com tudo aquilo que está a minha volta. A biologia também me ensinou que sempre 
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se há algo novo a descobrir e um passo à frente a ser dado, seja na prática, seja na 

teoria, sempre se há para onde crescer e o anseio pelo conhecimento me leva a 

querer dar continuidade na carreira acadêmica. 

 

 

4.2.1.9 Sujeito M. R. T 

 

Quando penso em biologia, acho que sempre fui uma bióloga mesmo sem 

saber que isso existia até os dez anos de idade, eu vivia em um lugar chamado 

Baixadão, pequeno povoado pertencente à Diamantina, norte de Minas, que até hoje 

possui as mesmas duas ruas, tudo exatamente igual. 

Sempre tive verdadeiro fascínio pela natureza, pelas plantas, pelos animais e 

rios. 

Houve uma vez na minha infância que eu peguei um estilingue, eu só queria 

testar se eu conseguia acertar algo, quando vi um beija-flor voando parado no lugar, 

pensei vou atirar a pedra e ele vai voar, mas infelizmente ele não voou, eu chorei 

muito e nunca esqueci, até hoje sofro por lembrar. 

Ficava fascinada com as plantas diferentes, sofria quando meu pai tinha que matar 

um animal. 

A gente vivia no limite, meu pai era meeiro de pessoas que possuíam 

pequenas propriedades, às vezes a chuva não vinha e meu pai perdia todas as 

sementes que havia plantado, na época morava meu pai, minha mãe, eu e mais dois 

dos meus sete irmãos, que em sua maioria tinha vindo para cidade pra estudar e já 

eram casados ou estava trabalhando. 

 Eu sou a caçula, portando não sofri tanto as privações que meus irmãos 

sofreram, graças a Deus fome nunca passamos, mas cheguei a comer arroz com 

fava ou fava com farinha, hoje choro quando lembro que às vezes falava pra minha 

mãe que não queria fava e ela ficava triste, eu era uma criança e não tinha noção 

que era só o que tinha pra ela me oferecer, aos dez anos e na quarta série minha 

irmã arrumou um emprego pro meu pai de lavador na antiga empresa de transporte 

público de Diadema Viação Alpina, meu pai veio um ano antes pra dar uma 

estabilizada pra depois mandar buscar a gente, viemos morar dentro da casa da 

minha irmã mais velha que tinha dois filhos e o marido em três cômodos, que agora 

acomodava oito pessoas. Mas não demorou e meu pai comprou um barraco de 
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taboa com chão de terra, agora erramos cinco em três cômodos, meu pai construiu a 

casa por fora do barraco, hoje temos uma casa grande em um lugar que não gosto, 

mas graças ao meu bom Deus temos um teto. 

Quando cheguei a São Paulo me senti um pássaro na gaiola, era uma criança 

do interior livre subindo em arvores que veio morar no morro onde não podia sair de 

casa, meus irmãos se adaptaram rápido, mas eu não conseguia me adaptar a nada, 

não tinha roupa pra ir pra escola era alvo de brincadeiras maldosas por parte das 

outras crianças, lembro de uma vez que uma colega de sala me perguntou, você só 

tem essa blusa utilizando um tom irônico, enquanto sorria com outra colega de sala, 

eles riam do meu sotaque, foi quando adquiri minha gastrite nervosa, passei uma 

semana vomitando e não fui à escola, repeti a quarta série, consegui um emprego 

como babá onde eu ganhava roupas para brincar como menino de colo, o primeiro 

ano foi o pior, depois fui me adaptando, eu como “Sidney Sheldon” fui vendedora da 

Avon por alguns anos, fiz alguns bicos não conseguia um emprego pra valer, pois 

ainda me assustava com o tamanho de São Paulo. 

Terminei o ensino médio sem saber o que queria estudar na faculdade, 

também sem condições financeiras. 

Em 2003 aos 21 anos arrumei meu primeiro emprego registrado com ajuda da 

minha Irmã Neide, fiscal da Empresa Viação Imigrantes LTDA, onde eu fiscalizava 

motoristas e cobradores e organizava a programação das linhas a que era 

responsável. 

Foi também a época que a luz da minha vida minha mãe ficou doente e foi pra 

Belo Horizonte se tratar, pois ela estava no convênio do meu irmão mais velho, eu 

levantava às duas e meia da manhã para trabalhar na Av. Cupecê em São Paulo, 

acordava todos os dias tremendo, pois não estava acostumada a levantar aquele 

horário, mas aguentei para ajudar mandando dinheiro para minha mãe em Minas. 

Sempre li muitos livros em razão de passar muitas horas dentro de uma 

guarita, esse hábito adquirido do meu irmão Gelson, que possuía vários livros em 

casa, meus pais estudaram pouco, meu pai estudou dois anos e minha mãe um ano 

e meio, porem minha mãe era apaixonada por leitura. 

Fiquei na Viação Imigrantes LTDA por quatro anos, quando saí fiz um ano de 

cursinho, para prestar concurso, foi quando a Neide novamente me arrumou 

emprego numa empresa de São Bernardo do campo, chamada São Bernardo do 

Campo Transportes, foi quando voltei a pensar em estudar, só havia um problema 
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eu trabalhava no sistema de escala com apenas uma folga por semana, das 14:00 

as 23:00hs, quando surgiu uma chance de eu ir para o sindicato da fiscalização, que 

abriu uma sub sede no ABCD, minha irmã Neide que já era sindicalista, tinha a 

possibilidade de levar duas pessoas e eu que já era fiscal há dez anos e cumpria os 

requisitos para entrar, fui chamada por ela para ser uma sindicalista, confesso que 

nunca quis, porém vi aí a chance de voltar aos estudos e foi a primeira coisa que fiz 

quando entrei para o sindicato! 

Comecei a faculdade de biologia, estimulada por uma matéria dizendo que o 

país precisava e não encontrava taxonomista, lembro que estava assistindo o 

Repórter Eco e fiquei muito empolgada, confesso que me surpreendi positivamente 

com o curso, que amo de paixão, mas que não tem sido fácil de concluir já que 

nesse meio termo a saúde do meu pai piorou muito ele é cardíaco, e descobrimos 

que minha mãe está com o mal de Alzheimer, que até hoje foi a maior dificuldade 

que enfrentei na minha vida, minha mãe é minha melhor amiga, melhor conselheira 

ela é tudo pra mim, pensar que ela pode olhar pra mim e não saber quem sou é o 

meu maior medo. Umas das coisas que me segura firme é o curso de Ilustração 

botânica, que me foi indicado pelo meu mestre querido Heitor Borali. 

Eu tenho uma certeza sempre dou o meu melhor no que me proponho a 

fazer, é com extrema responsabilidade e ética que serei a melhor bióloga que eu 

puder, sempre na certeza que nossa principal obrigação é transmitir o 

conhecimento, que nos foi passado. 

Logo após começar a faculdade senti o impacto dos treze anos sem estudar, 

os primeiros seis meses foram bem difíceis, depois fui me habituando novamente ao 

ritmo de ir todos os dias pra faculdade, outra grande dificuldade que enfrentei foi o 

fato de nunca ter gostado de informática, logo que entrei na faculdade descobri que 

tudo era online, e que não receberíamos nenhum suporte para isso, só nos é pedido 

formata isso, pede isso no portal, ninguém tem a preocupação de saber se temos ou 

não dificuldade, aprendi com muito custo a fazer quase tudo. 

O que nos ajuda e que ao mesmo tempo em que temos professores que 

estão aqui pelo salário, temos verdadeiros mestres que nos auxiliam inclusive no 

seu tempo livre, pessoas essas que sabem o verdadeiro valor do conhecimento na 

vida de uma pessoa. 

Uma coisa que me incomoda na minha turma é o desrespeito com os 

professores, acho que por ter nascido no interior e lá os professores são uma 
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extensão dos nossos pais, pelo menos somos ensinados, a ter o mesmo respeito, 

isso me incomoda bastante. 

Acho que talvez por isso eu não me encaixe nas panelinhas.   

Adoro botânica e pretendo seguir carreira na área de pesquisa, mas não me 

fecho às oportunidades que surgirem, sempre mantenho as portas abertas. 

Eu pessoalmente gostaria que tivéssemos mais aulas práticas, já que saímos 

da faculdade infelizmente apenas com a teoria. 

Devia ter uma preocupação menor com provas e maior com o aprendizado prático.  

Descobri também o significado de estudar e trabalhar logo depois que sai do 

sindicato, levantando às três da manhã para trabalhar e saindo as dezessete e trinta 

para faculdade. 

Como não havia a possibilidade de fazer o estágio no horário que me 

sobrava, e eu já vinha sofrendo perseguição na empresa pelo fato de já ter 

pertencido ao sindicato, pedi para eles me demitir e fui atendida após um ano de 

retorno ao trabalho, agora acabei de concluir meu primeiro estágio e me vejo de 

novo num dilema, para qual lado seguir, já que preciso de um novo emprego ou um 

estágio remunerado. 

Terminar essa faculdade para mim agora é uma questão de honra, porque 

tudo que podia acontecer para que eu desista, aconteceu, meu antigo chefe me 

chegou a dizer para eu escolher entre meu emprego e a faculdade, meu pai 

adoeceu e veio a falecer, meu estágio quase foi invalidado por eu postar a 

documentação errada dois dias após a morte do meu pai. 

Mas, no fim eu sempre levanto por mais que eu caia, não sei por que, mais 

acho que se o meu pai me ensinou algo é ser teimosa e nunca desistir das coisas 

que me são realmente importantes. 

Espero que num futuro não muito distante, eu seja conhecida como 

pesquisadora de cerrado, e possa mostrar para as pessoas a importância de 

conhecer a própria origem. 

 

 

4.2.2. Perfil geral dos sujeitos da pesquisa 

 

 Durante a leitura exploratória dos relatos, algumas categorias importantes 

foram estabelecidas, estas expressam a identidade dos sujeitos, enfatizando 
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características de como se veem, base formadora, escola, obstáculos, trajetória 

formativa, etapas passadas, graduação desejada, convívio escolar, superação, 

expectativas futuras, influências de formação e a representatividade da finalização 

do curso (Quadro 1).  

 Para Minayo (2007), a categorização consiste num processo de redução do 

texto às palavras e expressões significativas. A Análise Temática tradicional trabalha 

inicialmente esta fase, recortando o texto em unidades de registro que podem 

constituir palavras, frases, temas, personagens e acontecimentos, indicados como 

relevantes para pré-análise. 

 

 

Quadro 1: Análise comparativa das narrativas dos sujeitos de pesquisa subdividida em 

categorias encontradas nos relatos.  

 

ALS VBS SAB NGS MRM TCN ILP CSG MRT

COMO SE VÊEM Lutador Desafiador
Buscador / Exemplo 

profissional
Responsável Cuidador Perseverante Buscador Peregrino Heroí

BASE

Vitórias na 

escola/ convívio 

com adultos

Família de 

professores

Nasceu e cresceu na 

natureza ,residiu em 

diversas cidades do 

Brasil e família sempre 

contemplou a natureza

família cobra 

excelência em tudo

família / convívio 

com a cultura 

popular 

***** ******** Próximo a natureza próximo a natureza

ESCOLA
encantamento 

pela ciência

Professora 

incentivou para 

biologia até dias 

atuais

Técnico em meio 

ambiente

técnico em 

laboratório

professor 

incentivou a 

biologia

***** *******

não gosta de 

escola pela 

violência

professor 

incentivou a 

biologia e sofreu 

bulling

OBSTÁCULOS
dificuldades 

financeiras

sentia imatura para 

faculdade,muito nova
******

dificuldades 

financeiras

conciliar 

família/emprego e 

trabalho

dificuldades 

financeiras

Tentou outros 

cursos e não 

conseguiu

mudanças de 

território

dificuldades 

financeiras/ 

trabalhou desde 

pequena/problemas 

de saúde na família

TRAJETÓRIA

iniciou 

administração e 

não se adaptou

não ser professora
outros cursos 

Administração

iniciou biologia mas 

não finalizou

iniciou biologia 

sem concluir 

várias vezes

iniciou  e 

matemática e 

biologia sem 

concluir  varias 

vezes

a mídia que 

incentivou a 

realizar desejos

curso francês / 

informática

dificuldade de 

adaptação, arrumar 

emprego, 

permanecer no 

emprego

ETAPAS
estabilidade 

financeira
******** estabilidade financeira

estabilidade 

financeira

estabilidade 

financeira

estabilidade 

financeira
*****

estabilidade 

financeira

estabilidade 

financeira

GRADUAÇÃO 

DESEJADA

iniciar Fisíca, 

mas se 

encantou pela 

Biologia

iniciou 

imediatamente 

faculdade após 2 

grau

inicia biologia  10 anos 

depois
Biologia paixão

finaliza o curso 

de biologia

finaliza o curso 

de biologia

Biologia por 

identificação
Biologia inicia biologia

CONVIVÍVIO

dificuldade de 

relacionamento 

( por ter mais 

velha que os 

outros)

dificuldade de 

relacionamento ( não 

consegue se 

socializar)

sem problemas

dificuldade de 

relacionamento ( por 

ser mais velha que 

os outros)

dificuldade de 

relacionamento ( 

por ser mais 

velha que os 

outros)

dificuldade de 

relacionamento( 

turista da turma )

dificuldades de 

relacionamento 

não lembra dos 

amigos

**** ******

SUPERAÇÃO

restabelece 

convívio em 

grupo 

restabelece convívio 

em grupo 
*******

restabelece convívio 

em grupo 

restabelece 

convívio em 

grupo 

restabelece 

convívio em 

grupo 

restabelece 

convívio em 

grupo 

******

superação de vida / 

nordestina retirante 

que consegui fazer 

uma faculdade

EXPECTATIVAS ****** mais aulas prática
reconhecimento 

profissional
encerrar o curso terminar um ciclo finalizar o curso *****

crescimento 

profissional e 

intelectual

transmitir o seu 

conhecimento para 

a comunidade 

INFLUÊNCIAS

identificação 

com 

professores

identificação com 

professores

identificação com 

professores

identificação com 

professores

identificação com 

professores

identificação 

com professores
*****

identificação com 

professores

identificação com 

professores e 

família

FINALIZAÇÃO
realização de 

sonho

temerosa em 

arrumar emprego

tem trabalhos  ligados a 

biologia porém está 

consciente das 

dificuldades de 

colocação profissional

nova fase 

acadêmica

realizada para 

nova etapa

missão 

cumprida
Liberdade

realização de 

sonho

apresentar o 

Cerrado ao mundo.
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4.2.2.1. Contexto familiar e social 

 

 Analisando as narrativas produzidas pôde-se perceber que o histórico familiar 

se apresenta como base-influenciadora para a escolha profissional e acadêmica em 

todos os sujeitos, muitas vezes é através da família que é despertado o interesse 

pelo estudo das Ciências Biológicas, o contato precoce com o conhecimento popular 

acerca da natureza e seu funcionamento desperta desde muito cedo a vontade de 

atestar cientificamente as práticas tradicionais relatadas pelos sujeitos como hábito 

de seus antepassados, no entanto, essa mesma influência familiar pressiona o 

sujeito a alcançar realizações financeiras, gerando muitas vezes conflitos entre o 

sonho, a vontade e a necessidade. 

 O histórico familiar não é o único marco primordial para o despertar do 

interesse pela área de estudo, o professor figura como agente promotor do mesmo, 

sendo visto como instrumento oficial da ciência por trás do conhecimento, ou seja, é 

nele em que o aluno se espelha e tenta se moldar.  

Porém, alguns fatores dificultantes foram relatados que merecem uma 

análise, são eles: fator financeiro, contexto social, mercado de trabalho, ascensão 

profissional rápida e maturidade.  

Observa-se que esses fatores demonstram que a Biologia não é escolhida 

como primeira opção para o sucesso e ascensão profissional, muitas vezes o sujeito 

se vê pressionado em obter retorno financeiro por suas atividades e acaba optando 

em se estabilizar economicamente, omitindo momentaneamente o desejo por sua 

formação acadêmica. Existem, também, alunos que relataram a dificuldade de 

adaptação devido à faixa etária e maturidade. 

 

 

4.2.2.2 Maturidade e adaptação 

 

 Nos relatos foi identificado que a grande questão frente à adaptação no 

contexto acadêmico está relacionada à maturidade e a experiência de vida, 

independentemente da idade de ingresso no curso, temos alunos muito jovens e 

pouco/muito experientes, assim como temos alunos que se consideram mais velhos 

e experientes, mais preocupados com seus estudos e seu próprio aprendizado.  
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Aliás, chama a atenção, que todos os sujeitos afirmam se responsabilizar 

integralmente pelo sucesso ou insucesso durante os anos de estudo, ou seja, não 

despejam suas frustrações na Instituição ou nos professores. 

 O ambiente universitário é visto como ferramenta promotora da interação 

social, como também alavanca a dificuldade de compreensão das diversidades. 

 

 4.2.2.3 Luta e superação 

 

 A unidade motivadora para o término do curso são as próprias histórias de 

vida, de luta e de superação, além dos professores que se propõem a conhecê-los 

em profundidade e os aceitam como são, agregando valores às suas vidas, sendo 

assim, a figura do professor como amigo, confidente e conselheiro se fez presente 

em todas as narrativas.  

A formação em Ciências Biológicas é encarada como a realização de um 

sonho, o fechamento de um ciclo ou o cumprimento de uma missão de vida, fica 

nítido que este curso é escolhido por pura paixão e não por qualquer outro motivo. 

 

 

4.2.3 Implicações das narrativas para o curso de Ciências Biológicas 

 

De modo geral, os participantes da pesquisa avaliaram positivamente o curso 

de Ciências Biológicas oferecido pela Instituição de Ensino Superior (IES) alvo deste 

estudo. Todos, como explorado anteriormente, assumem a responsabilidade pelo 

sucesso ou não de sua formação, entendendo que possuem, assim, papel ativo no 

processo de ensino-aprendizagem. O professor que se posiciona mais 

amigavelmente ao aluno e se coloca mais próximo do mesmo é visto como modelo 

de profissional e de pessoa. 

Os alunos gostam de se sentirem pertencendo aquele ambiente e, quando o 

professor se preocupa com eles amplamente, em todos os aspectos de suas vidas 

(não só na vida acadêmica), se sentem importantes, completos e motivados. 

No entanto, algumas críticas foram tecidas nas narrativas e valem ser 

expostas. Destaco, quase unanimemente, o descontentamento quanto ao número 

de aulas práticas existentes durante o curso, queixa essa feita pelos alunos mais 

jovens, afirmando que somente as teorias não bastariam para alcançarem uma boa 
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colocação no mercado de trabalho, mas, o que me chamou atenção é que esse fato 

não foi encontrado nos relatos de pessoas mais velhas ou que tiveram maior 

vivência, logo, chego a uma nova hipótese: quando uma pessoa passa a cursar o 

Ensino Superior e chega a Universidade com uma bagagem de vida repleta de 

experiências, acaba querendo buscar complementação teórica para dar significado a 

tudo que foi vivido, entretanto, o indivíduo jovem e menos experiente vê na 

Universidade a oportunidade de vivenciar na prática tudo que conhece em teoria. O 

contrário, também é observado em alunos que há muito deixaram de lado seus 

estudos e retornaram anos mais tarde para completa-lo em uma IES. 

Outra crítica trazida pelos sujeitos está pautada no uso de plataformas virtuais 

de aprendizagem nas disciplinas do curso. Os alunos alegaram não estar habituados 

com a ferramenta e que se sentem “perdidos” ao terem o primeiro contato com a 

mesma somente na Universidade, ressalto, que em alguns relatos, fica nítido a falta 

de suporte ao aluno para acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem e executar 

suas atividades, não existindo nenhum período para adaptação ou treinamento 

prévio, afinal, para muitos deles que pararam de estudar há alguns anos, esta é a 

primeira vez que a figura física do professor se faz ausente, assim, o sentimento de 

“abandono” se torna comum. 

 Vimos nas narrativas que, por diversas vezes, os sujeitos pararam, 

momentaneamente, seus estudos, seja por problemas financeiros ou pessoais, 

porém quando retornam à Universidade se deparam com matrizes curriculares 

reformuladas e muitas disciplinas novas, na maior parte das vezes, em um curto 

espaço de tempo, por exemplo, de um semestre para o outro. Assim, o aluno precisa 

executar um plano de estudos diferenciado dos demais para cumprir os novos 

componentes curriculares, alongando ainda mais sua formação superior que pode 

chegar a 12 semestres em média, ao invés dos 8 semestres habituais. 

 O sistema de avaliação do desempenho do aluno foi citado como ponto crítico 

do curso e da IES. A avaliação tradicional mediada por provas escritas oficiais teve 

suas críticas não só pela metodologia empregada, mas, também, pelo período em 

que ocorrem. Nos memoriais analisados fica claro o descontentamento com as 

semanas dedicadas a aferição da aprendizagem, com o tipo de avaliação aplicada e 

com a distribuição percentual distinta entre os resultados das atividades e dos 

bimestres. Muitos discentes alegaram aprender mais através de trabalhos, sendo a 

prova um instrumento que não os representa. As avaliações oficiais ocorrem em 
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semanas específicas do primeiro e do segundo bimestre de acordo com o calendário 

acadêmico podendo, segundo trazido nas histórias de vida, sobrecarregar o aluno 

que passa boa parte de seu tempo trabalhando para manter-se em dia com as 

mensalidades do curso, tendo, muitas vezes, os finais de semana e os períodos de 

pré e pós-aula para a realização dos trabalhos acadêmicos, estágios e estudos. 

 A infraestrutura e os investimentos em atividades extraclasse que a 

Universidade e o curso possuem, para atenderem ao alunado, foram questionados 

em uma das narrativas analisadas. O sujeito T.C.N. compara a presente IES com 

outras por onde passou durante sua trajetória, alegando que há instituições muito 

bem equipadas, utilizando este fator como crucial para a qualidade e quantidade de 

aulas práticas oferecidas, além do fornecimento de transporte gratuito para 

atividades em campo. 

 O corpo docente, coordenação e corpo técnico sempre foi elogiado nas 

trajetórias acadêmicas dos alunos do curso de Ciências Biológicas. A maioria 

concorda em dizer que a instituição é classificada como boa ou ótima pelos 

profissionais que nela atuam e não por qualquer outro motivo, logo, a valorização e o 

reconhecimento dos mesmos é de grande valia para mantermos a motivação e a 

paixão desses professores e funcionários, visto que, para todos os sujeitos, eles são 

os responsáveis por manter os alunos estudando, aceitam e acreditam no potencial 

de cada um. 

  Em suma, embora a Biologia não seja reconhecida, entre os próprios alunos, 

como profissão para alcançar o sucesso econômico e a realização financeira, é a 

ferramenta promotora da felicidade e da satisfação pessoal. As histórias de vida, de 

luta e de superação têm em comum o término do Curso Superior de Ciências 

Biológicas como símbolo maior da vitória.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A avaliação do ensino-aprendizagem é constituinte e estruturante da ação 

educativa. A sua razão de ser está em acompanhar se certos objetivos pedagógicos 

foram atingidos para possibilitar regulações interativas e integradoras. Tais 

regulações visam reestruturar a relação entre o planejamento, o ensino, a 

aprendizagem e a própria avaliação. A dinâmica avaliativa é mediadora do processo 

de desconstrução e reconstrução da práxis pedagógica. 

Avaliar se torna algo que dá identidade a professores e a alunos, estes vistos 

não como seres sem formação e dissociados do processo, mas como elementos 

ativos, que se posicionam de forma social e histórica.  

Paro para pensar e me pergunto quantas vezes nós professores nos 

esquecemos de que estamos diante de seres humanos únicos, completos, cada um 

com suas bagagens de vida, com suas histórias, com seus sonhos e trajetórias e, 

infelizmente, nos é dado o papel de juízes de valor em momentos avaliativos. Rosito 

(2008,) em seu trabalho com a proposta da Colcha de Retalhos, afirma que: 

 

A História de Vida, procedimento utilizado na produção de narrativa dos 
alunos, comtempla a experiência a ser analisada e sua interpretação faz 
emergir os eixos de sua autoria, o aluno não é uma “tábula rasa”, traz uma 
bagagem consigo, as vezes, em seu curso de formação, acrescenta objetos e 
mais objetos a essa bagagem, até não saber “o que” carrega consigo e “para 
que” servem todos os saberes e fazeres que aprendeu, na escola e fora dela, 
logo, há necessidade de abrir a bagagem e conhecer seu conteúdo. 

 

Posso dizer, hoje, após realmente me apropriar dessas descrições trajetoriais 

que nunca tive intenção de ser um juiz. A cada ano que passo desenvolvendo meu 

papel de professor consigo perceber que parte das histórias dos alunos se tornam 

as minhas, o que vai de encontro com a ideia complexidade defendida por Morin 

(1990) ao afirmar que a complexidade do ser humano leva à percepção da teia de 

relações do projeto de vida dos sujeitos, apontando a abrangência da formação 

pessoal, profissional, local e universal, que capta da carga vivencial as lógicas que 

existem na sala de aula, por exemplo. 

 A cada dia menos me importa se eles tiram ou não boas notas se conseguem 

ou não memorizar conteúdos, não é isso que os define como aptos ou inaptos, bons 

ou maus profissionais, mas sim como lidam com as pessoas que os cercam, o que 

fazem com essas informações e como nosso convívio e aprendizado juntos puderam 
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mudar suas vidas. Logo, faz-se necessária uma mudança no processo avaliativo no 

Ensino Superior, nós professores precisamos estar mais próximos de nossos alunos 

pois, somente desta forma nos apropriaremos de suas histórias e saberemos o 

quanto eles se desenvolveram durante seu período de formação, isso sim seria uma 

avaliação bem estruturada. A obrigatoriedade de avaliações escritas oficiais precisa 

ser revista pela IES investigada, devemos oportunizar diferentes momentos para 

avaliação do desempenho do aluno, não atribuindo maior ou menor grau de 

importância à um instrumento específico, até mesmo porque, no dia da prova, o 

aluno se sente sob forte pressão, pode ter passado por alguma situação que o tira a 

concentração ou possuir algum problema que afetará negativamente no resultado 

deste tipo de avaliação. Realmente uma prova não pode representar 70% do 

aprendizado de um semestre que o aluno levou para sua vida. O professor atento a 

forma de avaliar pode usar sim as provas como instrumento de verificação de 

aprendizagem, mas não pode reduzir suas avaliações a elas. 

 Segundo Josso (2004), a formação ocorre a partir dos próprios sujeitos, ou 

seja, compreender as experiências de vida é não ter uma visão fragmentada (cabe 

lembrar que as provas escritas podem possuir esta fragmentação), 

compartimentalizada ou enviesada sobre o sujeito em formação, não podemos 

“julgar” as aptidões de alguém sem conhecer o todo, as entrelinhas. 

Sabemos o quanto a formação superior carece de práticas contextualizadas 

para que o aluno se aproprie das teorias, isso independente da IES que estejamos 

nos referindo, no entanto, será que o professor universitário, formado através do 

ensino tradicional, teria condições de suprir a necessidade vivencial de uma sala de 

aula com mais de cem alunos com atividades práticas? O professor arcaico, detentor 

do saber oficial, ator principal no processo de ensino-aprendizagem, está aos 

poucos sendo substituído pelos meios virtuais de aprendizagem e comunicação, 

visto que essas ferramentas digitais trazem, de modo mais rápido e atualizado, 

todas as teorias e informações que o aluno possa necessitar ou buscar, sendo 

assim, o professor universitário precisa, também, se ressignificar, transformando-se 

em mediador da aprendizagem. 

Para Freire (1997), só um homem transformado é capaz de transformar, o 

que deixa claro a necessidade de revermos a formação no Ensino Superior, 

ressignificando-a. 
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Alguns problemas com a IES foram trazidos nos memoriais, dentre eles a 

dificuldade com a virtualização do ensino. Será que momentos inicialmente 

presenciais poderiam amenizar essas dificuldades, servindo como nivelamento? É 

fácil para um aluno nativo digital se adaptar às disciplinas totalmente virtuais ou 

semipresenciais, no entanto, para aqueles que não nasceram na era da informática 

e da educação à distância, a falta física do professor é encarada como bloqueio e 

dificuldade. Repensar o perfil de aluno que a IES está atendendo se faz necessário, 

o público alvo da presente instituição não é formado, em sua maioria, por alunos que 

acabaram de sair do Ensino Médio, mas sim, daqueles que o encerraram há, pelo 

menos, dez anos, foram buscar uma colocação profissional e agora estão 

retornando a um ambiente de aprendizado que a cada dia se torna mais distinto 

daquele que estavam habituados. Este, segundo alguns relatos, é um dos motivos 

para a evasão e as desistências ocorridas ao longo do curso universitário, somente 

perdendo para os problemas de caráter financeiro.  

A alteração repentina da matriz curricular, também, foi apontada como fator 

de desmotivação e evasão. A cada semestre ou anualmente há uma atualização das 

disciplinas que compõe o currículo do curso, isso acaba “prejudicando” os alunos 

que realizam planos de estudos, ou seja, aqueles que trancaram o curso e 

retornaram ou provêm de outra IES. 

Os sujeitos da pesquisa avaliaram de forma positiva o uso dos memoriais 

afirmando que a maior dificuldade foi relembrar o passado, pois se podem reviver 

coisas boas e ruins.  

O exercício da criação das narrativas de si proporcionou uma (auto) reflexão 

do por que chegaram até este momento (graduação) em suas vidas, assim como 

ressalta Rosito (2008), é no processo de se perceber como um ser construído 

historicamente que o homem se torna capaz de ressignificar as relações que 

estabelece consigo, com o outro e com o contexto, compreender e transformar as 

relações sociais e interpessoais. Todos afirmam que a criação das trajetórias 

formativas trouxe o ânimo necessário para a conclusão do curso de Ciências 

Biológicas.  

Então, seria muito interessante fazer desta prática um hábito durante o curso, 

principalmente em momentos cruciais como no ingresso ao Ensino Superior e ao 

seu término, durante o último semestre, por exemplo, assim, os alunos tornariam 

suas experiências, conhecimentos adquiridos e habilidades desenvolvidas 
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conscientes, podendo perceber o quanto cresceram durante a trajetória de suas 

formações. 

Para Rosito (2008), neste mundo globalizado regido pela ideologia neoliberal, 

o caminho possível para um indivíduo tornar-se autor de sua prática, senhor de sua 

identidade, é a teorização de sua própria experiência constituída nos percursos da 

trajetória formativa pessoal e profissional, onde se encontram preciosas 

oportunidades de rever a si mesmo durante sua formação, antes de se tornar 

profissional. No entanto, é preciso lembrar que o profissional necessita de uma boa 

e sólida formação, conciliando a teoria e a prática. 

Na perspectiva de Josso (2004), as vivências quando narradas, transformam-

se em experiências, provocam a consciência das escolhas e decisões tomadas ao 

longo de uma vida inteira. 

Devo admitir que ao escrever essa dissertação tive inúmeras dificuldades 

pessoais e quase pensei em desistir, mas, eles também tiveram durante suas 

trajetórias motivos para abandonar tudo e não o fizeram, logo, se nós professores 

somos vistos como exemplos por eles, porque não inverter esses papéis e fazer de 

nossos alunos a força motriz de nossas vidas?  

Guimarães Rosa (1986), em Grande Sertão Veredas, diz:  

 

Tem horas em que penso que a gente carecia de repente de acordar de 
algum encanto. O mais importante e bonito do mundo é isto que as pessoas 
não estão sempre iguais ainda não foram terminadas, elas estão sempre 
mudando, afinam ou desafinam, verdade maior é que a vida me ensinou. 

 

Por favor, professores repensem suas atitudes, revejam suas velhas verdades 

e aprendam com quem quer aprender com vocês. Não se transformem em 

destruidores de sonhos, compreender nossos alunos, nos apropriarmos de suas 

histórias de vida pode nos fazer entender mais sobre nossas práticas e nossa 

própria história. Afinal, você sabe, realmente, por quê se tornou um professor? 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento da Coordenação 

 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 
ESCOLA DE COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E HUMANIDADES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Eu, Heitor Luiz Borali, R.G.: 32.929.389-8, mestrando do Programa de Pós 
Graduação em Educação, da Universidade Metodista de São Paulo, sob a 
orientação da Profa. Dra. Zeila de Brito Fabri Demartini, solicito autorização para o 
desenvolvimento da pesquisa intitulada: “MEMORIAIS FORMATIVOS COMO 
RECURSO AVALIATIVO NO ENSINO SUPERIOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS”, 
na Universidade Anhanguera de São Paulo, junto aos alunos do 7º e 8º semestres 
de Ciências Biológicas. A pesquisa em questão tem por objetivos principais: 

1. Propiciar uma (auto) reflexão crítica sobre a formação profissional biólogo e 
sua relação teoria e prática; 
2. Analisar a formação do Biólogo no que tange a avaliação do rendimento 
escolar; 
3. Estimular a reflexão sobre os percursos e trajetórias individuais de 
formação através da criação de memoriais; 
4. Discutir sobre os instrumentos de avaliação aplicados no Ensino Superior;  
5. Relacionar a importância das vivências e experiências de vida dos alunos 
no processo de avaliação da aprendizagem; 

 
ESCLARECIMENTOS:  
- A participação nesta pesquisa é de livre escolha dos alunos com a garantia de 
sigilo de identidade dos sujeitos que se dispuseram a participar, e ainda podendo 
retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma; 
- A pesquisa não envolverá nenhum tipo de custo ou remuneração aos participantes; 
- A participação da pesquisa não possibilita desconforto ou risco ao participante por 
se tratar de uma produção memorialística individualizada. Caso alguma questão 
causar desconforto, o sujeito poderá declinar de respondê-la. 
 
 
São Bernardo do Campo, 22/08/2016 
 
 

Heitor Luiz Borali 
Mestrando em Educação PPGE/UMESP 

 
 
Consentimento da Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas: 
 
Nome completo e assinatura 
 

 
Local:_________________________________Data: ___/____/_____. 
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APÊNDICE B – Orientações para o Memorial  
 

ORIENTAÇÕES PARA O MEMORIAL (NARRATIVAS DE SI) 

 

A ideia para a organização do Memorial se aporta na elaboração de uma “narrativa 

de si” que é o processo de narrar a própria experiência (vivências, decisões, 

conflitos, idas e vindas, acertos e desacertos), visando à construção e/ou a 

reconstrução de sentidos das interpretações particulares, porque um processo 

permeado pela reflexão, em busca das razões, das influências e das explicações 

sobre:  

- Por que decidi ser o que sou? (profissionalmente)  

- Alguém me influenciou? Quem? De que forma?  

- Algum episódio / fato marcante / experiência (positiva / negativa) me 

influenciou?  

- Qual o meu percurso formativo e profissional? (pontos altos / pontos baixos, 

decepções / realizações, rupturas...)  

- Me arrependo da escolha? Está valendo a pena ser o profissional que sou? 

Por quê?  

- O que pretendo ainda realizar?  

 

A “narrativa de si” poderá ter como essência, as questões: por que sou do jeito que 

sou? Por que tenho as ideias que tenho? Por que faço o que faço? [conf. Josso 

(1988, p. 41): “como me tornei o que sou?”; Como tenho eu as ideias que tenho?”].  

 

Seria interessante que todos iniciassem o exercício da escrita da narrativa de si, 

logo no início do semestre, e a mesma poderá ter de 6 a 8 laudas (mas isso é 

apenas um parâmetro).  
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento dos Sujeitos 
 

 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 
ESCOLA DE COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E HUMANIDADES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Eu, Heitor Luiz Borali, R.G.: 32.929.389-8, mestrando do Programa de Pós 
Graduação em Educação, da Universidade Metodista de São Paulo, sob a 
orientação da Profa. Dra. Zeila de Brito Fabri Demartini, proponho o 
desenvolvimento da pesquisa Intitulada: “MEMORIAIS FORMATIVOS COMO 
RECURSO AVALIATIVO NO ENSINO SUPERIOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS”, 
que tem por objetivos principais: 

1. Propiciar uma (auto) reflexão crítica sobre a formação profissional biólogo e 
sua relação teoria e prática; 
2. Analisar a formação do Biólogo no que tange a avaliação do rendimento 
escolar; 
3. Estimular a reflexão sobre os percursos e trajetórias individuais de 
formação através da criação de memoriais; 
4. Discutir sobre os instrumentos de avaliação aplicados no Ensino Superior;  
5. Relacionar a importância das vivências e experiências de vida dos alunos 
no processo de avaliação da aprendizagem; 

 
ESCLARECIMENTOS:  
- A participação nesta pesquisa é de livre escolha com a garantia de sigilo de 
identidade dos sujeitos que se dispuseram a participar, e ainda retirar seu 
consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma; 
- A pesquisa não envolverá nenhum tipo de custo para os participantes; 
- A participação da pesquisa não possibilita desconforto ou risco ao participante por 
se tratar de uma produção memorialística individualizada. Caso alguma questão 
causar desconforto, o sujeito poderá declinar de respondê-la. 
 
 
São Bernardo do Campo, 22/08/2016 
 
 

Heitor Luiz Borali 
Mestrando em Educação PPGE/UMESP 

 
 
 
Consentimento do (a) participante: 
 
Nome completo e assinatura 
 

 
Local:_________________________________Data: ___/____/_____. 
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APÊNDICE D - Quadro comparativo das narrativas dos sujeitos de pesquisa subdividida  
em categorias encontradas nos relatos 

 
 
 

COMO SE VÊEM BASE ESCOLA OBSTÁCULOS TRAJETÓRIA ETAPAS
GRADUAÇÃO 

DESEJADA
CONVIVÍVIO SUPERAÇÃO EXPECTATIVAS INFLUÊNCIAS FINALIZAÇÃO

ALS Lutador
Vitórias na escola/ 

convívio com adultos

encanta

mento 

pela 

ciência

dificuldades 

financeiras

iniciou 

administração 

e não se 

adaptou

estabilid

ade 

financeir

a

iniciar Fisíca, 

mas se 

encantou pela 

Biologia

dificuldade de 

relacionament

o ( por ter 

mais velha 

que os outros)

restabelece 

convívio em 

grupo 

******

identificação 

com 

professores

realização de 

sonho

VBS Desafiador Família de professores

Professor

a 

incentivo

u para 

biologia 

até dias 

atuais

sentia 

imatura para 

faculdade,m

uito nova

não ser 

professora
******** iniciou 

imediatament

e faculdade 

após 2 grau

dificuldade de 

relacionament

o ( não 

consegue se 

socializar)

restabelece 

convívio em 

grupo 

mais aulas 

prática

identificação 

com 

professores

temerosa em 

arrumar 

emprego

SAB

Buscador / 

Exemplo 

profissional

Nasceu e cresceu na 

natureza ,residiu em 

diversas cidades do 

Brasil e família sempre 

contemplou a natureza

Técnico 

em meio 

ambiente

******
outros cursos 

Administração

estabilid

ade 

financeir

a

inicia biologia  

10 anos depois

sem 

problemas
*******

reconhecimento 

profissional

identificação 

com 

professores

tem trabalhos  

ligados a 

biologia porém 

está consciente 

das 

dificuldades de 

colocação 

profissional

NGS Responsável
família cobra 

excelência em tudo

técnico 

em 

laboratór

io

dificuldades 

financeiras

iniciou biologia 

mas não 

finalizou

estabilid

ade 

financeir

a

Biologia 

paixão

dificuldade de 

relacionament

o ( por ser 

mais velha 

que os outros)

restabelece 

convívio em 

grupo 

encerrar o curso

identificação 

com 

professores

nova fase 

acadêmica
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COMO SE VÊEM BASE ESCOLA OBSTÁCULOS TRAJETÓRIA ETAPAS
GRADUAÇÃO 

DESEJADA
CONVIVÍVIO SUPERAÇÃO EXPECTATIVAS INFLUÊNCIAS FINALIZAÇÃO

MRM Cuidador
família / convívio com a 

cultura popular 

professor 

incentivo

u a 

biologia

conciliar 

família/empr

ego e 

trabalho

iniciou biologia 

sem concluir 

várias vezes

estabilid

ade 

financeir

a

finaliza o curso 

de biologia

dificuldade de 

relacionament

o ( por ser 

mais velha 

que os outros)

restabelece 

convívio em 

grupo 

terminar um 

ciclo

identificação 

com 

professores

realizada para 

nova etapa

TCN Perseverante ***** *****
dificuldades 

financeiras

iniciou  e 

matemática e 

biologia sem 

concluir  varias 

vezes

estabilid

ade 

financeir

a

finaliza o curso 

de biologia

dificuldade de 

relacionament

o( turista da 

turma )

restabelece 

convívio em 

grupo 

finalizar o curso

identificação 

com 

professores

missão 

cumprida

ILP Buscador ******** *******

Tentou 

outros cursos 

e não 

conseguiu

a mídia que 

incentivou a 

realizar 

desejos

*****
Biologia por 

identificação

dificuldades 

de 

relacionament

o não lembra 

dos amigos

restabelece 

convívio em 

grupo 

***** ***** Liberdade

CSG Peregrino

próximo a natureza,

não gosta 

de escola 

pela 

violência

mudanças de 

território

curso francês / 

informática

estabilid

ade 

financeir

a

Biologia **** ******

crescimento 

profissional e 

intelectual

identificação 

com 

professores

realização de 

sonho

MRT Heroí próximo a natureza

professor 

incentivo

u a 

biologia 

e sofreu 

bulling

dificuldades 

financeiras/ 

trabalhou 

desde 

pequena/pro

blemas de 

saúde na 

família

dificuldade de 

adaptação, 

arrumar 

emprego, 

permanecer no 

emprego

estabilid

ade 

financeir

a

inicia biologia ******

superação de 

vida / nordestina 

retirante que 

consegui fazer 

uma faculdade

transmitir o seu 

conhecimento 

para a 

comunidade 

identificação 

com 

professores 

e família

apresentar o 

Cerrado ao 

mundo.
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ANEXO A – Matriz Curricular do Curso de Ciências Biológicas 

 

MATRIZ 2013/1 - ATUAL  

CARGA HORÁRIA TOTAL: 3270 HORAS       -       DURAÇÃO: 8 semestres 

 

 

CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS – BACHARELADO 

MATRIZ 2013 / 1º semestre A5R   
CARGA HORÁRIA TOTAL: 3270 HORAS       -       DURAÇÃO: 8 semestres 

            
 

Relação das Disciplinas / Módulos CARGA HORÁRIA 

1ª Série Teórica  Prática AVA 
Outras 
Ativ. 

Estágio/PI 
Ativ. 

Compl. 
 Total 

Educação Ambiental  40 20   20 - - 80 

Meio Ambiente e Saúde 60     20 - - 80 

Geologia e Paleontologia 40 20   20     80 

Fundamentos Bioéticos, Filosóficos e Sociológicos 40       - - 40 

Desenvolvimento Pessoal e Profissional   - 40   - - 40 

Atividades Complementares - -   - - 60 60 

Carga Horária do Semestre 180 40 40 60 0 60 380 

                

2ª Série 
CARGA HORÁRIA 

Teórica  Prática AVA 
Outras 
Ativ. 

Estágio/PI 
Ativ. 

Compl. 
 Total 

Anatomia Humana 40 20   20 - - 80 

Biologia Celular e Molecular 40 20   20 - - 80 

Química Geral e Orgânica 40 20   20 - - 80 

Matemática 40 -   20 - - 60 

Responsabilidade Social e Meio Ambiente   - 40   - - 40 

Atividades Complementares - -   - - 60 60 

Carga Horária do Semestre 160 60 40 80 0 60 400 

                

3ª Série 
CARGA HORÁRIA 

Teórica  Prática AVA 
Outras 
Ativ. 

Estágio/PI 
Ativ. 

Compl. 
 Total 

Histologia e Embriologia 40 20   20 - - 80 

Bioquímica 40 20   20 - - 80 

Microbiologia e Imunologia  40 20         60 

Anatomia Comparada 40 20   20 - - 80 

Bioestatística 40           40 

Fundamentos de Física 40       - - 40 

Direito e Legislação   - 40   - - 40 

Carga Horária do Semestre 240 80 40 60 0 0 420 
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4ª Série 
CARGA HORÁRIA 

Teórica  Prática AVA 
Outras 
Ativ. 

Estágio/PI 
Ativ. 

Compl. 
 Total 

Morfologia Vegetal 60 40   20 - - 120 

Zoologia dos Invertebrados I 40 20   20 - - 80 

Fisiologia Humana e Biofísica 60 20   20 - - 100 

Microbiologia Ambiental 60 20   20     100 

Direitos Humanos    - 40   - - 40 

Carga Horária do Semestre 220 100 40 80 0 0 440 

                

5ª Série 
CARGA HORÁRIA 

Teórica  Prática AVA 
Outras 
Ativ. 

Estágio/PI 
Ativ. 

Compl. 
 Total 

Sistemática Vegetal  60 20   20 - - 100 

Zoologia de Invertebrados II 40 20   20 -   80 

Fisiologia Vegetal 60 20   20 - - 100 

Avaliação da Qualidade de Água, Ar e Solo 40 20   20     80 

Parasitologia 40 20         60 

Carga Horária do Semestre 240 100   80 0 0 420 

                

6ª Série 
CARGA HORÁRIA 

Teórica  Prática AVA 
Outras 
Ativ. 

Estágio/PI 
Ativ. 

Compl. 
 Total 

Evolução 60     20 - - 80 

Controle e Monitoramento da Qualidade Ambiental 40       - - 40 

Fisiologia Comparada 40 20     - - 60 

Vegetação Urbana 40     20     60 

Zoologia dos Vertebrados  60 20   20 - - 100 

Genética 60 20   20     100 

Carga Horária do Semestre 300 60   80 0 0 440 

                

7ª Série 
CARGA HORÁRIA 

Teórica  Prática AVA 
Outras 
Ativ. 

Estágio/PI 
Ativ. 

Compl. 
 Total 

Biogeografia e Geoprocessamento 40       - - 40 

Controle de Vetores e Pragas 60 20         80 

Manejo de Flora 40 20   20     80 

Competências Profissionais I 40       - - 40 

Tratamento Biológico de Resíduos e Efluentes 40     20     60 

Legislação do Profissional Biólogo 40           40 

Estágio Supervisionado I         180   180 

Projeto Integrador I   -     60   60 

Carga Horária do Semestre 260 40   40 240 0 580 

                

8ª Série CARGA HORÁRIA 
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Teórica  Prática AVA 
Outras 
Ativ. 

Estágio/PI 
Ativ. 

Compl. 
 Total 

Bioclimatologia e Hidrologia 40 20   20 - - 80 

Gestão Ambiental 40     20     60 

Competências Profissionais II 40     20 - - 60 

Manejo de Fauna 40 20   20 - - 80 

Técnicas de Restauração de Ambientes Degradados 40 20         60 

Estágio Supervisionado II         180   180 

Projeto Integrador II         60   60 

Carga Horária do Semestre 200 60   80 240   580 

                

hora-aula / 50 min 1800 540 160 560 480 120 3660 

                

hora / 60 min 1500 450 160 560 480 120 3270 

            

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e 
Inclusão (*)Optativa 

40           40 
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