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Resumo: Este texto apresenta um recorte dos resultados da segunda etapa de uma investigação 

realizada pela Rede de Pesquisadores sobre o Professor do Centro-Oeste - REDECENTRO, que 

tem como principal objetivo realizar a análise epistemológica de produções acadêmicas com 

foco no professor, construídas em programas de pós-graduação em educação integrados a essa 

rede. Para esta comunicação, o corpus pesquisado constituiu-se de cinco trabalhos (duas teses 

e cinco dissertações), que têm a prática docente universitária como tema, e foram defendidas 

no período 2010-2014. Com aporte em Maria Viggiani Bicudo, o objetivo foi realizar a meta-

análise desses trabalhos, em uma abordagem qualitativa. Como instrumento, utilizou-se uma 

“Ficha de Análise”, elaborada pelos membros da Redecentro, na qual foram registrados os 

dados da metanálise de cada Programa da rede, para, posteriormente, serem discutidos 

regionalmente. Ao realizar-se a interpretação dos dados, identificaram-se dois sentidos de 

prática. O primeiro, com aporte em José Libâneo e Lúcia Neves, entende a prática docente 

universitária como práxis educativa compreendida como produção humana, com potencialidade 

para realizar transformações nas práticas sociais mais amplas, expressando um compromisso 

com a formação de um profissional crítico e capaz de contrapor-se à persuasão do discurso 

hegemônico. O outro sentido remete ao que ocorre na sala de aula, à inovação, ao uso de 

recursos tecnológicos, às atividades interdisciplinares. Autores como Marcos Masetto, Pimenta 

e Anastasiou, Kuenzer e Ciavatta foram referências citadas pelos pesquisadores da docência. 

Uma tendência que vem se expandindo no âmbito da graduação são os cursos a distância. Nesse 

campo, também assumindo a prática no ensino superior como questão didática, identificou-se 

uma tese que analisou a docência universitária online e sua relação com princípios didáticos, 

discutindo o diálogo entre a experiência do presencial e as atividades nos cursos a distância, 

sob a perspectiva de Vigotsky e Maria Rita Oliveira, entre outros. 

 

Palavras-chave: estudo em rede; docência universitária; sentidos de prática; pesquisa em 

educação. 

 

 

Introdução 

 

A pesquisa e a reflexão sobre questões concernentes ao professor realizam-se em 

diferentes dimensões e abordagens nos Programas de Pós-Graduação em Educação no Brasil. 

Buscando expressar o que revelam as produções dos mestrandos de seis universidades, 

integrantes da Rede de Pesquisadores sobre Professores do Centro-Oeste-REDECENTRO, é 

apresentado o estado da arte em relação à escolha do tema prática docente universitária. O 
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corpus sobre o qual recai esse estudo limita-se a cinco trabalhos (duas teses e cinco 

dissertações), que têm a prática docente universitária como tema, defendidas entre 2010 e 2014.  

A preocupação com o rigor metodológico requer a explicitação dos limites inerentes às 

investigações que buscam dados empíricos. A compreensão das balizas proporciona a 

construção de dados com maior fidedignidade, com seu alcance explicitado, o que minimiza 

possíveis equívocos de interpretação. Nesse sentido, Max Weber (1993, p. 107-148) afirma que 

na investigação de um fenômeno sempre se escolhem aspectos do real, segundo o significado 

que eles apresentam ao analista dos dados, pois as análises realizadas desvendam um ponto de 

vista teórico do pesquisador e, por conseguinte, ‘unilateral’, que embora esclareça a realidade, 

não constitui um esquema adequado no qual o real possa ser totalmente abarcado.  

Inúmeras pesquisas sobre o Estado da Arte ou Estado do Conhecimento são realizadas 

na última década no Brasil. Esses estudos têm em comum o processo de mapear e discutir 

espécies de produção acadêmica de distintos campos do conhecimento, procurando o que, como 

e em que condições têm sido criadas dissertações e teses, ou publicações em periódicos e 

trabalhos publicados em anais de eventos científicos. Exemplos de investigações desse tipo são 

Alfabetização (2000), coordenada por Magda Soares, a Formação de professores no Brasil, 

1990 a 1998 (ANDRÉ, 2002), Abreu-Bernardes; Silva; Silva (2012), Bernardes; Aidar; Pereira 

(2017); Bernardes (2018), entre outros.  

 

Metodologia 

 

Na pesquisa aqui relatada, as produções foram lidas em sua integra. O uso apenas de 

resumos pareceu insuficiente para os propósitos deste estudo. Nesse sentido, refletiu-se com 

Megid (apud Ferreira, 1999, p. 3) que questiona as pesquisas baseadas na análise dos resumos 

das produções científicas, pois, por serem muito concisos e, algumas vezes, equivocados, não 

são suficientes para a divulgação dos resultados e das possíveis contribuições do estudo 

realizado.  

Inicialmente, selecionamos as dissertações que tinham como foco o professor. Esse 

levantamento foi realizado, primeiro no âmbito de cada Programa e, posteriormente, foram 

reunidas as produções defendidas nas universidades parceiras, as quais eram pertinentes ao foco 

definido.  

A categorização dos temas não removeu a riqueza da abrangência ou intersecção de 

mais de um aspecto abordado nas pesquisas. Por conseguinte, elegeu-se, ainda, uma 

subtematização que visou gerar pesquisas posteriores, um dos objetivos de um estado da arte. 

Nesse enfoque, encontramos, em relação à docência no ensino superior, predominantemente, a 



 

prática nos cursos da própria área de educação. 

Após esse fichamento, foram selecionados os cinco trabalhos, sob os critérios de ter 

uma produção de cada programa parceiro, ser oriundo de linhas de pesquisa e de escolhas 

metodológicas diferentes. A análise foi realizada em uma abordagem quali-quantitativa, uma 

vez que essas duas perspectivas se complementaram. 

 

Marco teórico 

 

A leitura foi realizada à luz de autores como Luckesi (1990), Duarte (2007) e Pimenta 

(1997), e com aportes metodológicos em Soares e Maciel (2000), André (2002), e Ferreira 

(2002).  

 

Resultados 

 

O que a análise das dissertações do Centro-Oeste revelam? 

Os estudos realizados indicam que os pesquisadores dos Programas optam por fazer 

estudos que explicitam, analisam e problematizam situações do cotidiano da prática docente  

Na primeira produção (instituição 2, produção 1), a ênfase foi o professor de Direito.  

 

 
Seus objetivos foram compreender o que pensam os professores universitários, 

formados em Direito e que atuam nesse curso, sobre sua formação e prática 

pedagógica. Visou sinalizar as interações que esses professores estabelecem entre si 

e com a organização de seu trabalho docente. Foi utilizada como abordagem 

metodológica, um olhar qualitativo, mas, igualmente, no quantitativo. Foi aplicado 

um instrumento de pesquisa, contendo questões objetivas e abertas, sendo seus dados 

analisados recorrendo ao programa Microsoft Office Excel 2007. Participou um total 

de 44 sujeitos de três instituições de Ensino Superior. Os resultados revelaram que a 

prática do docente universitário do curso de Direito ainda é bastante conservadora, 

priorizando a transmissão de conteúdos e a formação do aluno é voltada para a atuação 

profissional e para os exames da Ordem dos Advogados do Brasil. A maioria (90,9%) 

dos professores não mencionou a importância de uma formação pedagógica para a 

atuação profissional. Percebeu-se que a ausência desta formação interfere direta e 

negativamente na atuação desse profissional como professor universitário. Por isso, 

uma formação pedagógica torna-se uma necessidade para o docente advogado, pois 

poderá contribuir com a melhoria da qualidade do ensino no curso de Direito. 

 

Observa-se que o autor destaca um aspecto muito discutido no meio acadêmico sobre o 

enfoque prioritário a ser dado na formação do bacharel e a constatação da ênfase para o exame 

da ordem e a atuação profissional como advogado.  

Outra dissertação (Instituição 6, produção 2) oferece um estudo que se situa na  

 



 

problemática da educação a distância e da mediação didático-pedagógica, na 

perspectiva histórico-cultural, tendo como lócus o curso de licenciatura em pedagogia. 

O objetivo da investigação foi analisar como o professor organiza o ensino na 

modalidade EaD com vistas à mediação didático-pedagógica. Trata-se de um estudo 

escritivo de abordagem qualitativa, realizado a partir de pesquisa bibliográfica, 

documental e de campo, usando, para a análise dos dados, a técnica de triangulação 

de fontes. Para a realização do estudo, foram inicialmente selecionadas duas 

Instituições de Ensino Superior que oferecem o curso de Pedagogia – EaD, situadas 

no Triangulo Mineiro, no estado de Minas Gerais, uma pública, ligada ao sistema 

Universidade Aberta do Brasil, e uma privada. Posteriormente, a partir da análise dos 

Projetos Pedagógicos desses cursos, foi escolhida uma disciplina do curso em cada 

IES, a partir de critérios estabelecidos previamente. O estudo documental incluiu a 

análise dos Referenciais de Qualidade para a Educação a Distância, das Diretrizes 

Curriculares Nacionais do curso de Pedagogia, do Projeto Pedagógico dos cursos, do 

plano de ensino das disciplinas escolhidas. Também foi analisado o material didático 

utilizado - materiais de multimídia, os livros didáticos e/ou Guia das disciplinas, e o 

Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA de cada IES. Foram entrevistados oito 

professores/tutores envolvidos com as disciplinas selecionadas. A fundamentação 

teórica sobre a mediação e a atividade de ensino está apoiada em Vigotski e em seus 

parceiros, Luria e Leontiev, e em autores que tem produzido sobre a abordagem 

histórico-cultural, como Moll, Libâneo, Oliveira, Peixoto, Sforni, dentre outros. O 

estudo bibliográfico e o documental mostraram claramente que, na mediação didático-

pedagógica, a interação social é essencial no processo ensino-aprendizagem. 

Entretanto, as entrevistas revelaram que na EaD a organização das atividades de 

ensino está submetida a determinações verticalizadas, que engessam e fragmentam a 

atuação docente, não dando ao professor e tutor a oportunidade de realizar a mediação 

didático-pedagógica de forma mais apropriada, de modo a interagir mais com o aluno, 

mesmo que ele assim o deseje, comprometendo a formação do pedagogo. 

 

Nessa produção, a autora demonstra que a mediação pedagógica não se efetiva em um 

curso EAD e que isso decorre do engessamento das atividades em uma organização 

verticalizada.  

Em uma tese, o autor contextualiza a prática universitária, fundamentando-se no 

materialismo histórico dialético (instituição 4, produção 3). 

 

Trata-se de pesquisa bibliográfica, caracterizada como estado do conhecimento, cujo 

objeto de investigação são os sentidos discursivos sobre “mal-estar e bem-estar 

docente”, em referência ao professor universitário, produzidos nas pesquisas dos 

programas de pós-graduação em educação do Brasil (2000 – 2011). O Corpus da 

pesquisa constitui-se de nove trabalhos (quatro teses e cinco dissertações). O 

problema de investigação assim foi proposto: como os sentidos discursivos 

construídos e postos em circulação sobre o mal-estar e o bem-estar docente em 

referência ao professor universitário se articulam às mudanças sociais e políticas que 

atingiram a educação superior a partir dos anos 1990 e que sentidos de docência 

produzem, tendo a práxis como referência? Com base no método materialismo 

histórico dialético, buscou-se compreender os sentidos discursivos sobre o mal-estar 

e o bem-estar docente em referência ao professor universitário pelas categorias de 

totalidade, historicidade, contradição e práxis. Para a consecução desse objetivo, 

efetuou-se contextualização da prática universitária na configuração que tomou a 

universidade induzida pelas políticas educacionais dos anos 1990, com base em 

referencial teórico crítico da área de educação; revisão dos conceitos de mal-estar e 

bem-estar docente que fundamentam as pesquisas; descrição da produção acadêmica 

sobre mal-estar e bem-estar docente dos programas brasileiros de pós-graduação em 

educação (2000 – 2011), referida ao professor universitário, no tocante aos seus 

aspectos teórico-metodológicos; às concepções de mal-estar e bem-estar docente dos 

pesquisadores e dos sujeitos pesquisados; às proposições de enfrentamento ao mal-

estar e de construção/reforço do bem-estar; análise das articulações dos sentidos 



 

discursivos sobre mal-estar e bem-estar docente com as mudanças sociais e políticas 

iniciadas nos anos 1990 e os sentidos de docência construídos. Na análise das 

informações, fundamentou-se em pressupostos da Análise do Discurso, como os 

conceitos de sentido, discurso, dialogia e polifonia, negando o entendimento de 

sentido como dado e como neutro. Dessa análise, foi possível estabelecer que, dos 

nove trabalhos investigados, apenas um articula com clareza mal-estar docente e bem-

estar docente com a totalidade, como consequência da adoção e explicitação do 

método de investigação que se orienta pela concepção de ciência como crítica do 

conhecimento. Foi possível, ainda, estabelecer que os sentidos de docência produzidos 

remetem a dois tipos: a “resiliente” e a “contestatória”. Atribuiu-se à docência 

contestatória o sentido de práxis, por esta concretizar-se dialeticamente, alternando 

estados de mal-estar e bem-estar docente, e por perspectivar a transformação social. 

 

Os sentidos de resiliência e de contestação da prática do professor universitário foram 

destacados, fundamentando-se, também, no materialismo histórico dialético, e relacionando os 

conceitos de bem-estar e de mal-estar docente. 

No manuscrito seguinte (instituição 4, produção 4), identifica-se um estudo realizado 

 

sobre a prática curricular de professores do Curso de Tecnologia em Controle de 

Obras, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - 

IFMT. A pesquisa teve por objetivo compreender como os professores do núcleo de 

formação técnica, da área de Construção Civil do IFMT, desenvolvem suas práticas 

curriculares no referido curso. Desde a década de 70 os docentes, sujeitos da pesquisa 

trabalham com ensino médio técnico. A partir de 2003, uma nova realidade começou 

a fazer parte de sua prática escolar, ou seja, ministrar aulas no ensino superior. A 

principal questão que norteia este estudo é saber: como os professores das disciplinas 

técnicas do Curso de Controle de Obras lidam com as mudanças na prática curricular 

do curso médio técnico para um processo formativo em um curso de nível superior? 

Para dar sustentação teórica a investigação, no tocante ao currículo, formação do 

professor, educação profissional e tecnológica, tem-se como referência os estudos de 

Grinspun (2009) Kuenzer (1999); Oliveira (2005), Ciavatta (2003), Lopes (2002) e 

Pacheco (2003). A pesquisa de tipo qualitativa interpretativa teve como instrumentos 

para a coleta de dados o questionário de caracterização dos sujeitos; a observação de 

aulas, entrevistas individuais e a análise de documentos oficiais do Instituto e do 

MEC/CNE. Constituíram sujeitos da pesquisa 9 (nove) professores que trabalham 

com as disciplinas do núcleo de formação técnica do currículo. A interpretação e 

análise dos dados levantados foram realizadas através da identificação de eixos 

temáticos e da utilização da triangulação das informações obtidas. A análise dos dados 

permitiu identificar diversos problemas que os professores enfrentam no seu dia a dia 

em sala de aula, dentre os quais se destacam: a falta de material didático e laboratórios; 

pouco tempo para preparo de aulas; necessidade de uma atua formação pedagógica 

contínua, anseio, principalmente dos professores, mais jovens na Instituição e falta de 

comprometimento dos professores para com o Curso e a escola. Já nos aspectos 

positivos pude constatar que todos os professores pesquisados possuem formação 

específica na área de Engenharia Civil; pretendem fazer cursos de complementação 

pedagógica A temática estudada torna-se pertinente pelas contribuições para o 

aprofundamento das questões e alternativas para a melhoria das propostas da educação 

tecnológica na rede pública de ensino e no fomento a discussões acadêmicas sobre 

suas funções para o enfrentamento da melhoria do mundo do trabalho em nossa 

sociedade.  

 

Questões do cotidiano, recursos, infraestrutura aliados às limitações da formação 

docente, contribuem, segundo o autor, para as dificuldades no exercício da prática docente. 

Na última produção analisada, (instituição 1, produção 5), o autor reflete sobre a 

docência em cursos de jornalismo, mostrando, em sua tese, que o professor jornalista (ou 



 

jornalista-professor) “é capaz de compreender a importância de trabalhar questões básicas que 

envolvem a docência universitária enquanto profissão”.   

 

este trabalho abordou a temática da docência universitária enquanto profissão nos 

cursos de Jornalismo de universidades públicas (federais e estaduais), compreendendo 

o seu desenvolvimento, suas práticas e sua composição diante dos elementos 

pedagógicos que norteiam tais práticas. A tese defendida foi a de que esse profissional 

é capaz de compreender a importância de trabalhar questões básicas que envolvem a 

docência universitária enquanto profissão, entendendo e priorizando seus significados 

em frente de sua prática docente, não apenas na teoria, mas no cotidiano das 

Instituições de Ensino Superior IES. Para isso, esta pesquisa apresentou como 

objetivos gerais, estudar, analisar e identificar o grau de importância que os 

professores, atuantes em cursos de Jornalismo com habilitação específica nessa área 

atribuem às categorias: concepções de docência universitária, formação profissional e 

saberes docentes. Além disso, visou a compreender os elementos norteadores de suas 

práticas pedagógicas. Investigar a docência universitária com foco no docente-

jornalista é um desafio pela pouca bibliografia encontrada sobre o assunto, ressaltando 

teóricos como Berger (1998), Meditisch (1999), Parzianello (2004), Costa (2008) e 

Ramadan (2011). Com a preocupação de discutir os elementos norteadores da prática 

pedagógica dos professores universitários, utilizou-se como referencial teórico os 

trabalhos de Masetto (1985, 2003, 2012), Mizukami (1986), Pimenta e Anastasiou 

(2002), Zabalza (2004), Tardif (2010), Melo (2012), dentre outros. Esta foi uma 

pesquisa exploratório-analítica com abordagens qualitativa e quantitativa, que utilizou 

como instrumento de pesquisa um questionário com perguntas fechadas (Escala 

Likert, com cinco pontos) além de cinco questões abertas (utilizando-se da Análise de 

Conteúdo proposta por Bardin). A pesquisa aconteceu via internet com 184 docentes-

jornalistas de 49 instituições públicas (federais e estaduais) que oferecem o curso de 

Jornalismo no país. Em síntese, os resultados revelaram que apesar de uma formação 

pedagógica profissional ainda deficitária, os professores entrevistados demonstraram 

conhecer as tendências pedagógicas interacionistas de Educação e são adeptos delas, 

apresentando, no entanto, resquícios de práticas e conceitos tradicionais. Contudo, 

mostraram aceitar desafios, entendendo estarem abertos às novas perspectivas para 

suas práticas docentes. Mesmo assim, é visível uma forte tendência ao ensino do 

conhecimento teórico-científico da área. Em relação aos elementos pedagógicos, 

prevalece a preocupação dos professores de Jornalismo com o processo de ensino e 

aprendizagem, em primeiro lugar, depois, em menor escala, a relação professor e 

aluno, e por último, as estratégias para a aprendizagem. Isso denota que conhecem 

pouco sobre os métodos de ensino, mas, ao mesmo tempo em que assumem a 

necessidade de uma maior compreensão dessas estratégias. No processo de ensino e 

aprendizagem, assim como na relação professor e aluno, verificou-se disparidades nas 

respostas, prevalecendo uma pequena diferença em relação às abordagens 

interacionistas sobre as tradicionais, mostrando que os professores lecionam baseados 

em tendências pedagógicas progressistas, porém velhas estruturas ainda não foram 

abandonadas. 

 

Ao realizar-se a interpretação dos dados, identificaram-se dois sentidos de prática 

docente. O primeiro, com aporte em autores de concepção crítica, entendeu a prática docente 

universitária como práxis educativa compreendida como produção humana, com potencialidade 

para realizar transformações nas práticas sociais mais amplas, expressando um compromisso 

com a formação de um profissional crítico e capaz de contrapor-se à persuasão do discurso 

hegemônico. O outro sentido remete ao que ocorre na sala de aula, à inovação, ao uso de 

recursos tecnológicos, às atividades interdisciplinares, às questões cotidianas e as relações da 

prática com a formação docente. 



 

Para uma visão mais geral da produção investigada, observe-se a tabela 1 que expressa, 

numericamente, as escolhas temáticas dos pesquisadores do Centro-Oeste no período definido. 

 

Tabela 1 – Enfoque das produções acadêmicas da área de educação no Centro-Oeste, sobre a 

prática docente, 2010-2014. 

 
Prática 

Ens. Universitário Ens Univ., Form.  

e Profissional  

Educação 

básica 

Educ Bas., Form. e 

Profissional 

Educ Bas  

e Profiss 

Educ Bas e 

Form. Total 

6 4 2 3 1 5 21 

 

Fonte: Banco de Dados Redecentro, 2018. 

 

Quando o mestrando e o doutorando selecionam o foco de suas investigações, a 

docência no ensino universitário e na educação básica despertam um interesse muito próximo. 

Um aspecto que chama a atenção é que a conjunção de prática e profissionalização estão mais 

presentes nos estudos sobre a educação básica.  

Ressalte-se, igualmente o sentido de prática docente. Nos trabalhos que se fundamentam 

em uma análise epistemológica baseada no materialismo histórico dialético, o termo é utilizado, 

de modo mais apropriado, como práxis. Nessa dimensão, Souza e Magalhães (2018, p. 83) 

refletem que:  

 

[...] quando os pesquisadores se propõem investigar a prática, precisam ter em mente 

que a prática em si mesma não produz conhecimento sobre o trabalho docente, pois 

numa perspectiva dialética, essa realidade não pode ser revelada por simples 

observação, por vivências, pela descrição das práticas em si, pois toda prática é 

respaldada por concepções teóricas que influenciam o pensar e a ação dos sujeitos 

sociais. A Redecentro afirma que os acontecimentos que ocorrem na prática têm que 

ser identificados, analisados, compreendidos, interpretados, para que se possa ir além 

das aparências, do superficial. Para se compreender e analisar as relações, as 

finalidades, as estruturas internas do que se pode ver, faz-se necessário um movimento 

que abranja os componentes do trabalho docente aqui entendido como práxis. 

Para se compreender a prática como práxis [...] é necessário se valer do trabalho 

intelectual, teórico,, que se dá no pensamento, que permite por essa dinâmica a 

construção de significados ou, concreto pensado. 

 

A epistemologia da práxis supõe a capacidade do professor de interrogar sua prática 

educativa, e não apenas a compreensão de uma prática contextualizada. O docente precisa ser 

desfiado a questionar sua própria prática, a buscar a abertura para mudanças, a solução para os 

problemas de seu contexto. Ele deve, enfim, ser o condutor da criação e recriação de sua práxis 

(TESSER, 1995). 

 

Considerações finais 



 

 

Por que os pós-graduandos optam por esse ou aquele tema? O que suas escolhas 

explicitam? Tais perguntas sugerem algumas reflexões. Primeiro, no aspecto das políticas 

educacionais, o professor escuta intensamente o discurso da competência, da prática renovada, 

do saber-fazer e da necessidade de uma melhoria nos resultados das avaliações de professores, 

alunos e instituições. Se a educação resulta em insucesso, a fala ideológica que prevalece em 

nossa sociedade aponta uma deficiência do processo de ensino-aprendizagem ou, mais 

diretamente, da prática docente.  

Segundo, conviver intensamente com os problemas da educação enquanto prática faz 

parte da natureza do trabalho do professor. Nesse sentido, ele faz, continuamente, a interlocução 

entre o saber teórico e a prática pedagógica. Assim, é natural que problemas da relação entre a 

teoria e a prática ou de uma prática sem teoria, ou seja, de uma prática ingênua ou puramente 

empírica, incomodem o professor, uma vez que seu trabalho como educador depende muito da 

segurança com que ele seja capaz de articular a teoria com a prática e vice-versa, dando a essa 

atividade caráter teórico-prático efetivo. 

Ressalte-se, ainda, que compreensão da gênese da escolha de um tema passa pela análise 

dos desejos e perguntas subjetivas do investigador, e do mesmo modo, responde ao campo 

científico, ao campo social, ao campo educacional, enfim à pluralidade dos mundos, na 

linguagem bourdineriana, em que o investigador se insere. 

Assim, o pós-graduando faz sua escolha inserido em um campo com valores, fatos, 

objetos, tensões, disputas e interesses específicos, que na universidade se traduzem em linha de 

pesquisa do orientador, grupos de pesquisa existentes, área de concentração, critérios e 

instrumentos de avaliação da CAPES e do curso, bibliografia a que é apresentado e novas 

experiências em eventos e no próprio Programa. A esse contexto acadêmico soma-se a realidade 

de seu local de trabalho, geralmente uma escola, em que ele reconhece necessidades, apelos e 

exigências.  

Deseja-se, portanto, salientar que as variáveis explicativas da escolha de um tema 

abrangem todo um campo de interconexões, de lutas, de determinações sociais, de todo um 

movimento acadêmico em torno do ato de pesquisar. 
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