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Resumen 
En este trabajo se analiza la renovación pedagógica de la educación superior y la 
contribución de Hans Jonas1 responsabilidad de ética para la formación de profesores 
de Ciencias Naturales Campus I de Curso de Pedagogia de la Universidad del Estado da 
Bahia – UNEB.  La investigación se ha desarrollado a través de la creación de un grupo 
de discusión con estudiantes / profesores de los 6º y 7º semestres de UNEB del Curso de 
Pedagogia mediante la lectura de foros y debates de los textos sobre temas relevantes 
de la ética de  la responsabilidad, la enseñanza de la ciencia y  la formación del 
profesorado. El desarrollo de dos etapas iniciales fue clave para la construcción de un 
marco teórico importante como base para la realización de la tercera etapa. 
 
Resumo 
Esta comunicação visa discutir a renovação pedagógica do ensino superior e a 
contribuição da ética da responsabilidade de Hans Jonas para formação de professores 
de Ciências Naturais do Curso de Pedagogia do Campus I da Universidade do Estado da 
Bahia – UNEB, Salvador- Bahia. A pesquisa vem sendo desenvolvida através da 
constituição de um grupo focal com alunas/professoras do 6º e 7º semestres do Curso 
de Pedagogia da UNEB através de fóruns de leitura e discussão de textos acerca de 
temáticas pertinentes ética da responsabilidade, ao ensino de ciências e a formação 
docente. O desenvolvimento das duas etapas iniciais foi fundamental para construir um 
aporte teórico significativo que servirá de base para a realização da terceira etapa. 
 
Palavras introdutórias 
Incorporar a aprendizagem de atitudes e valores no ensino em cursos superiores é um 

grande desafio. Há, ainda que muitas vezes, a crença de que na idade adulta já 

estamos formados neste âmbito. O que significa e que impactos geram no ensino 

superior a ideia de que este nível de ensino precisa assumir responsabilidades sobre o 

ensino de atitudes e valores?  

As atitudes estão intrinsecamente relacionadas com os valores, e, por sua vez, os 

valores estão intrinsecamente associados aos princípios. O principio responsabilidade 

                                                      
1
 O trabalho aqui apresentado apresenta resultados parciais de um projeto de extensão intitulado “As 

contribuições do pensamento de Hans Jonas para a formação de professores ” que foi desenvolvido no 

Departamento de Educação no ano de 2014. 
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proposto por Jonas, como ontologia do ser, foi o tema desencadeador para a reflexão 

sobre formação em um curso de extensão.  

 
 

Objetivos.  
O referido curso objetivou refletir acerca da formação de professores de Ciências 

Naturais numa perspectiva critico reflexiva a partir do estudo da obra de Hans Jonas a 

fim de analisar a potencialidade do seu pensamento para a formação ética de 

professores de ciências naturais; discutir os conceitos de ética e responsabilidade 

como categorias do entendimento humano; problematizar a formação  docente e o 

ensino por investigação em ciências naturais; despertar o interesse das 

alunas(os)/professoras(es) envolvidos na pesquisa para que construam propostas 

pedagógicas pautadas nos conceitos estudados  e na perspectiva da ética 

contemporânea proposta por Hans Jonas; verificar possíveis traços da ética da 

responsabilidade na práxis pedagógica de professores de Ciências Naturais das séries 

iniciais do ensino fundamental; desenvolver, a partir da constituição de grupos focais, 

a análise coletiva das práticas; identificar a potencialidade do paradigma da 

responsabilidade para a formação inicial de professores de ciências.  

 

A docência na contemporaneidade 
Pensar a docência universitária e a renovação pedagógica nos centros acadêmicos é 

uma necessidade premente da contemporaneidade. Os desafios de superar práticas 

pedagógicas obsoletas nos coloca  reflexões que  articulem   aportes teóricos éticos, 

políticos e filosóficos que fundamentem os princípios básicos da formação docente e 

dos processos de ensino e aprendizagem que  envolvem o ensino superior. Para Juan 

Pozo, vivemos em uma sociedade da aprendizagem e aprender é ao mesmo tempo 

uma necessidade social crescente e um paradoxo, “cada vez se aprende mais e cada 

vez se fracassa mais na tentativa de aprender.” (Pozo, 2004, p 34). O autor ressalta:  

Conhecer as características que definem essas novas formas de aprender é não apenas 

um requisito para podermos adaptar-nos a elas, criando novos espaços instrucionais que 

respondam a essas demandas, como também uma exigência para podermos desenvolvê-

las, aprofundá-las e, em última análise, através delas, ajudar a transformar essa 

sociedade do conhecimento, da qual supostamente fazemos parte. (Pozo, 2004, p. 34) 

Portanto, constituir-se professor no cenário contemporâneo implica imergir num nível 

de complexidade bastante significativo, que requer um aporte de ferramentas que, 

embora não prescinda, ultrapasse os   conhecimentos científicos e pedagógicos. É 

preciso pensar a formação docente numa perspectiva centrada em um modelo 

investigativo-reflexivo que traga também como fundamentação os conhecimentos de 

cunho filosófico e as potencias de vida 
 

Formação de professores e reflexões acerca da ética da responsabilidade de Hans 
Jonas.  
A formação docente e o papel do professor na sociedade moderna são reflexões que 

parecem dominar o cenário atual  das investigações. As lacunas na formação inicial e 

as resistências dos professores à incorporação e implementação de propostas 
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pedagógicas nas escolas revelam-se como elementos que contribuem para esse 

cenário. Renovar as práticas pedagógicas no ensino superior pode ser um caminho 

possível para  transformar  práticas docentes  da educação básica.   

Pozo destaca “as tecnologias da informação estão criando novas formas de distribuir 

socialmente o conhecimento”, [...] “estão criando uma nova cultura da aprendizagem, 

que a escola não pode ou pelo menos não deve – ignorar”. (Pozo, 2001, apud 2007, 

p.34) O decálogo sobre transdisciplinaridade e ecoformação, Saturnino et all (2008) 

ressalta que os conceitos de transdisciplinaridade e ecoformação, vinculados ao 

paradigma sistemico, encarnam e projetam um novo olhar sobre a geração do 

conhecimento e sobre a prática educativa.  (Saturnino et al. 2008, p.21) 

O ensino das Ciências Naturais   numa perspectiva do ensino por investigação de forma 

crítica e reflexiva representa um contributo significativo para se pensar a renovação 

das práticas pedagógicas dos professores dessa área. Freitas e Villani (2002) ressalta 

que a prática crítico-reflexiva parece estar articulada em dois eixos efetivamente 

complementares:  

De um lado, a confiança de que na ação didática do professor é sempre possível 

encontrar um conhecimento que vai além da teoria; de outro lado, a convicção de que 

essa mesma prática pode ser organizada teoricamente e orientada para produzir efeitos 

mais marcantes e mais econômicos. (Freitas e Villani 2002, p. 216) 

A docência traz, em seu bojo, uma peculiaridade em sua itinerância, já que lida com o 

aspecto mais sublime do ser humano: o caráter. Assim, formar   cidadãos éticos, 

comprometidos consigo, com o outro e com o meio que o circunda, requer uma 

formação profissional ética, que possibilite a construção de estruturas epistêmicas.  

Dessa forma motivando os estudantes a adquirirem hábitos, costumes e valores que 

fortaleçam o caráter e orientem a vida para o bem.  

Na compreensão de que a formação de professores e o ensino de ciências naturais 

perpassam a multiplicidade e a complexidade de fenômenos que enlaçam os processos 

educativos, apostar numa proposta de formação que apresente uma visão crítica do 

ensino de ciências e da formação profissional, ancorada numa perspectiva que integre 

ciência, tecnologia e sociedade, pautada no desenvolvimento de princípios da 

autonomia, diversidade, multirreferencialidade e negociação de sentidos pode ser um 

caminho viável para melhoria da qualidade do ensino superior. E numa abordagem 

mais investigativa protagonizada pela problematização e dialogicidade, tomo como 

ponto de partida O Princípio Responsabilidade, de Hans Jonas (2006), na convicção de 

que os pressupostos que fundamentam a teoria da responsabilidade contribuam para 

a construção de novos sentidos de ciência e tecnologia, para a formação de 

professores de ciências e para a efetivação de um profissional flexível e competente, 

capaz de refletir sobre a sua experiência profissional e a sua práxis.   

 

Um olhar investigativo sobre a docência universitária e a extensão 
Os discentes do 6º e 7º semestres curso de Pedagogia do Departamento de Educação 

do Campus I – DEDC da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, que haviam cursado 

as disciplinas de Referenciais Teóricos Metodológicos de Ensino de Ciências na 

Educação Infantil e   Referenciais Teóricos Metodológicos de Ensino de Ciências no 
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Ensino Fundamental constituíram o grupo focal desta experiência com o ensino 

superior.   

Com o intuito de despertar reflexões acerca da ética da responsabilidade de Hans 

Jonas e da formação ética do sujeito ecológico foram realizados fóruns de leitura e 

discussão de textos acerca de temáticas pertinentes ao ensino de ciências e a 

formação docente. Os integrantes do grupo entraram em contato com a obra de Hans 

Jonas. O Princípio Responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica 

e com as   de Edgar Morin – Ciência com Consciência, de Neidson Rodrigues – 

Educação: da formação humana à construção do sujeito ecológico, de Isabel Cristina 

de Carvalho -   e de Leonardo Boff – A ética do cuidado, entre outras. Esta proposta de 

trabalho é um projeto em andamento, já foram realizadas as duas etapas, em 2014. A 

primeira consistiu-se na leitura e discussão da obra de Hans Jonas – O princípio 

responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica, com carga horária 

de 30 horas. A segunda etapa destinou-se à construção de conceitos voltados para o 

ensino de ciências e a formação docente, com 45 horas e a terceira etapa, construção 

e aplicação de uma proposta de trabalho pautada nos conceitos estudados e na 

perspectiva da ética contemporânea proposta por Hans Jonas, com 45 horas – a ser 

realizada em 2016, visto que o no ano de 2015, a Universidade do Estado passou por 

um processo crítico de greves paralisações em função de reivindicações dos 

professores e funcionários para garantia de seus direitos. 

 

Experiências formativas a partir da extensão  
A docência no ensino superior numa perspectiva critico-reflexiva nos coloca diante de 

desafios que emergem na contemporaneidade e que muitas vezes os paradigmas 

vigentes não conseguem pensá-los.  Assim, refletir sobre a prática pedagógica numa 

vertente que permita a construção e reconstrução de valores pode atribuir um aporte 

teórico metodológico bastante significativo à formação de professores. O 

desenvolvimento destas duas etapas foi fundamental para construir com as 

alunas/professoras um aporte teórico significativo que servirá de base para a 

realização da terceira etapa. Os fóruns foram decisivos para possibilitar a viabilização 

dos debates, organizações de seminários, rodas de conversas e construção de sínteses 

acerca das temáticas em discussão. Alguns depoimentos durante o desenvolvimento 

das atividades foram muito significativos inclusive para repensar as etapas seguintes e 

agregar novos elementos. O contato com a obra de Jonas me despertou muito 

interesse em trabalhar com a educação ambiental e com a formação de valores éticos 

e morais na minha prática pedagógica. È a primeira vez no curso de Pedagogia que 

tenho um contato maior e mais significativo com o conceito de ética e com as 

possibilidades de trabalhar este assunto com os alunos. Gostaria que na II etapa 

tivesse mais conteúdos voltados para a discussão da ética e de educação ambiental.  

Essa primeira etapa do curso foi muito importante para a minha formação, espero que 

as outras sejam igualmente construtivas e tragam mais elementos sobre a ética e 

discussões sobre a formação do professor, principalmente   para a formação em 

Educação Ambiental. 
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Em decorrência destes e outros depoimentos as outras etapas   sofreram alterações 

para agregar as ideias de Edgar Morin, Isabel Cristina e Leonardo Boff e tecer um 

constructo de reflexões em torno da formação do professor de ciências nos anos 

iniciais do ensino fundamental e dos pressupostos éticos, políticos e filosóficos que a 

fundamentam. Estas etapas foram decisivas para alicerçar a base de estruturação e 

aplicação da proposta pedagógica prevista para a terceira etapa. 

 

Conclusões  
A realização de atividades de Extensão focadas na qualificação da formação dos 

futuros docentes constitui-se em um desafio tripolar: polo epistêmico, polo  da 

subjetividade e polo da ação. A articulação entre o pensamento /conhecimento, os 

valores e as atitudes como elementos constituintes de uma ontologia da ação, são 

faróis cuja intensidade e direção mudam de acordo com as demanas do contexto da 

ação. Portanto não cabe oferecer receitas aos professores, mas uma formação 

comprometida com a potência da vida. Neste sentido é trazemos o pensamento do 

principio responsabilidade de Hans Jonas como um nutriente epistêmico e ontológico 

para fazer crescerem subjetividades fortes e ativas na docência.   
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