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A estrutura econômica em transformação de uma sociedade 
determina mudanças simultaneamente em sua estrutura social 

como um todo, e na consciência de seus membros. Assim, as 
ideias e concepções teóricas, bem como todas as formas de 

consciência, não têm uma existência independente, autônoma, 
mas estão intrinsecamente vinculadas à atividade material e às 

relações sociais existentes entre os homens. Por isso, não têm 
história e desenvolvimento próprios. 

 

Antônio Joaquim Severino  



RESUMO 

 

Apresentamos como objeto de estudo o Curso de Licenciatura Plena em Ciências 

Biológicas, ligado ao Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação 

Básica (PARFOR), implantado na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB), no campus de Vitória da Conquista-BA em 2009. Temos como objetivo 

identificar possíveis mudanças na formação e atuação docente de seus professores-

cursistas no que diz respeito às necessidades formativas direcionadas para o Ensino 

de Ciências. Para a coleta dos dados utilizamos documentos e entrevistas 

semiestruturadas com cursistas e com a coordenadora do curso. Para a análise dos 

dados utilizamos os fundamentos da análise da enunciação, por compreender que 

essa abordagem nos permite ir para além das falas dos entrevistados possibilitando 

contextualizá-las frente às políticas de formação de professores. Como referencial 

teórico utilizamos fundamentos da concepção histórico-crítica, por consideramos que 

essa nos proporciona uma visão mais ampla do objeto de estudo, em suas dimensões 

política, social e histórica, tornando possível a compreensão dos fatores estruturais e 

locais que afetam as políticas públicas. Nesse sentido, destacamos as categorias 

REFORMAS e MUDANÇAS na perspectiva da epistemologia social defendida por 

Popkewitz (1996; 1997) e colaboradores.  Com base nos resultados podemos afirmar 

que o curso ao mesmo tempo em que indica possibilidades de mudanças apresenta 

fragilidades estruturais principalmente no que diz respeito ao apoio logístico por 

partes dos entes federados para sua execução. Portanto, se de um lado o curso 

proporcionou aos seus cursistas o ingresso no ensino superior, já significando 

avanço, de outro, não está em seu alcance as condições materiais e conceptuais 

necessárias para que haja uma formação consistente capaz de superar o pragmatismo 

e tecnicismo ainda em evidência no Ensino de Ciências, ficando sob forte influência 

dos ditames das reformas de Estado.  

 

Palavras-chave: Ciências Biológicas. Mudanças. Políticas de formação de professores. 

Reformas.  



ABSTRACT 

 

As study object, we present the Full Degree Course in Biological Sciences, linked to 

the National Plan for Training Teachers of Basic Education (PARFOR), implanted at 

the State University of Southwestern Bahia (UESB), campus of Vitória da Conquista-

BAin 2009. This study aims to identify possible changes in teachers’ training and 

performance of teacher students with regard to training needs directed to the 

Teaching of Science. For data collecting, we used documents and semi-structured 

interviews with course participants and with the course coordinator. For data 

analysis we used the principals of enunciation analysis because we consider that this 

approach allows us to go beyond the interviewees' statements, thus enabling us to 

contextualize them on the basis of policies for teacher training. As a theoretical 

framework we used principals of historical-critical approach because we consider 

that it gives us a wider view of the study object in its political, social and historical 

dimensions, making possible the understanding of structural and local factors 

affecting public policies. Thus, we highlight the categories REFORMS and 

CHANGES in the perspective of social epistemology defended by Popkewitz (1996; 

1997) and collaborators. Based on the results we can say that while indicating 

possibilities of change the course has structural weaknesses, especially in regard to 

logistical support by the federated entities for its execution. Therefore, if on one hand 

the course provided the course participants with their entrance into higher 

education, which means progress, on the other hand, it does not have the material 

and conceptual conditions in order to promote a consistent training to overcome the 

pragmatism and technicism which are still highlighted in Science Teaching, thus 

being under strong influence of the dictates of State reforms. 

 

Keywords: Biological Sciences. Changes. Policies for teacher training. Reforms.  
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APRESENTAÇÃO PESSOAL 
 

Antes de iniciar a discussão acadêmica deste trabalho, acho importante, 

mesmo que brevemente, demonstrar um pouco do meu percurso formativo, os 

obstáculos enfrentados e os respectivos avanços até chegar ao Mestrado. 

Pois bem, minha trajetória educacional não foi fácil. A princípio precisei 

afastar-me dos estudos ainda no início do Ensino Fundamental para trabalhar e 

ajudar a minha família nas despesas de casa. As áreas de trabalho foram as mais 

diversas. Comecei engraxando sapatos, até que um amigo convidou-me para 

trabalhar em uma oficina de pintura automotiva. E assim fui. Tornei-me profissional 

nesse novo ofício com apenas quatorze anos de idade, ficando nele por mais de seis 

anos.  

Percebendo que os solventes e outros produtos químicos usados nas tintas e 

vernizes afetariam minha saúde, deixei essa profissão e ingressei na mecânica 

automotiva, onde me tornei profissional depois de um ano de experiência. Na 

ocasião, observando que todos os funcionários da empresa onde trabalhava tinham 

cursado o Ensino Fundamental e estavam concluindo o Ensino Médio, levando em 

consideração de que eu era mais velho que eles, resolvi retornar aos estudos 

aproximadamente dez anos depois que precisei afastar-me da escola. De volta à 

escola, conclui a quarta série do Ensino Fundamental aos vinte e dois anos de idade.  

Em seguida, cursei Supletivo para concluir a segunda metade do Ensino 

Fundamental (5ª à 8ª séries) em dois anos. Posteriormente, ingressei no Ensino Médio 

regular em uma escola pública de médio porte. Assim que estava terminando essa 

etapa, pensei em fazer graduação em Filosofia. Só que na cidade onde morava e 

moro, Vitória da Conquista, mesmo contando com uma universidade pública, esta 

não oferecia o curso desejado. Pensei em fazer na Universidade Estadual de Santa 

Cruz (UESC), mas naquele momento eu não contava com condição financeira 

suficiente para deslocar de minha cidade natal para frequentar aulas em outro 

município, com distância aproximada de 300 km.  

Na ausência de alternativas, analisei os cursos oferecidos pela Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), situada no município em que morava e 

residia, e constatei que Pedagogia se aproximava minimamente de Filosofia, 



 

contando com duas disciplinas de Filosofia da Educação. Fiz a inscrição no processo 

de vestibular no ano de 1999, para ingresso no ano de 2000.  

Não tinha muitas esperanças, por ter ficado muito tempo fora da escola e pela 

defasagem na qualidade da educação pública. Mesmo assim, fui aprovado e ingressei 

naquela universidade.  

Foi justamente cursando Pedagogia no interior de uma universidade pública 

estadual que comecei a ter contato com outras discussões relacionadas com a 

História, a Política, a Sociologia, a Filosofia, entre outras áreas do conhecimento. 

Nesse contexto, ainda no final do ano de 2000, percebo-me fazendo um curso de 

Licenciatura e que a área de atuação seria a docência. No entanto, percebi a 

necessidade e busquei participar dos eventos ocorridos no interior dessa 

universidade, priorizando aqueles voltados para a formação de professores e 

políticas públicas.  

No ano de 2002 comecei a participar de Grupo de Pesquisa como Bolsista de 

Iniciação Científica pela Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado da Bahia 

(FAPESB), momento em que priorizei aprofundar-me nas leituras e discussões acerca 

das políticas públicas educacionais, uma vez que o orientador pesquisava e ainda 

pesquisa nessa área. Foi justamente nesse momento, trabalhando junto com o 

orientador e outros pesquisadores, que aprendi que precisamos ter responsabilidade 

e rigor nos estudos e no trato com a coisa pública. Precisamos, também, compreender 

como é que se estrutura o Estado e qual deveria/deve ser sua responsabilidade para 

com a sociedade, principalmente com as parcelas menos favorecidas social e 

economicamente.  

As discussões e estudos continuaram e também participei de outros grupos de 

estudos e pesquisas no interior da UESB, principalmente ligados ao Museu 

Pedagógico, ambiente organizado e estruturado para manter o diálogo entre as 

várias áreas do conhecimento sem perder a dimensão de que cada uma delas deve 

ocupar lugar privilegiado nas discussões acadêmicas ou não sem sobrepor às demais. 

 Logo que conclui a graduação em 2004 fui aprovado em concurso público e 

comecei a lecionar nas séries inicias do Ensino Fundamental no município de Vitória 

da Conquista-BA, no ano de 2005. Nesse mesmo ano, comecei a fazer Especialização 



 

em Linguagem, Pesquisa e Ensino, mas não me adaptei, uma vez que os estudos 

eram voltados para a área de língua portuguesa. Saí dessa Especialização e entrei em 

outra. Agora em Educação, Cultura e Memória. Essa Especialização se encontrava 

ligada à área de Educação e Memória, com abertura para as várias outras áreas do 

conhecimento, principalmente das Humanas. Foi nesse curso que tive a 

oportunidade de aprofundar os estudos nas Políticas Educacionais com ênfase para a 

Formação de Professores. O orientador foi fundamental para o meu desenvolvimento 

no trabalho acadêmico. Não só me ensinava a lógica acadêmica como também foi e é 

exemplo de pessoa humana e humanizante.  

Em 2006, participei da seleção de Mestrado da Universidade de Campinas 

(UNICAMP), área de Educação, chegando à última etapa. Não tinha sido daquela 

vez. Mesmo com essa frustação, conclui a Especialização e continuei participando de 

grupos de estudos e fazendo minhas leituras. Em 2010, participei da seleção do 

Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de Professores, 

sendo aprovado como suplente. Sabia que não seria convocado.  

Em 2011, no primeiro semestre, entrei nesse Programa como aluno especial 

para cursar a disciplina Pesquisa e Formação de Professores de Ciências e 

Matemática e no segundo semestre cursei a disciplina Políticas Públicas e Formação 

de Professores. Com as discussões e estudos realizados nessas disciplinas resolvi 

participar mais uma vez da seleção desse Programa, no ano de 2011, com entrada 

para 2012. Fui aprovado e comecei a cursar o Mestrado.  

Retomando com maior rigor as discussões acerca das políticas de formação de 

professores percebi a necessidade de estudar o Plano Nacional de Formação dos 

Professores da Educação Básica (PARFOR). Nesse momento, observando que se 

tratava de uma temática muito ampla, juntamente com a orientadora, resolvemos 

pesquisar um curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas Ligado ao 

PARFOR, levando em consideração que o Programa de Mestrado, o qual me 

encontro vinculado, também é na área de Ciências. Nesse sentido, foi possível 

conciliar os estudos que iniciei desde a especialização com a área desse Programa.   
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INTRODUÇÃO 
 
 

Nas últimas décadas, com o advento da globalização, novos contornos 

emergiram na estrutura de Estado, provocando alterações em sua forma de 

organização política, jurídica e social. Nesse contexto, para Moreira e Kramer (2007) 

aconteceram inúmeras mudanças nos sistemas educacionais por influências e 

determinações globais estabelecidas, principalmente, por organismos internacionais, 

bilaterais e multilaterais. 

Tais influências quase sempre se apresentam por meio das reformas de 

Estado, as quais buscam determinar certo consenso nos rumos das políticas públicas 

em educação, nem sempre se atentando para as especificidades locais. Contudo, tais 

políticas defrontam-se em uma arena de disputas em que seus ditames são 

submetidos a possíveis mudanças no contexto local e global (MOREIRA; KRAMER, 

2007).  

Levando em consideração que a globalização faz parte de um fenômeno 

multifacetado envolvendo dimensões políticas, econômicas, sociais, culturais, 

jurídicas, interligadas e complexas (MOREIRA; KRAMER, 2007), deve ser vista como 

um processo dialético em que as contradições se estabelecem em todo o processo.  

Compreendemos que, frente ao processo de globalização, assim como das 

reformas de Estado, não podemos concebê-las com base em uma visão dicotômica, a 

qual separa rigidamente o global do local, entre fatores econômicos e culturais, ou 

entendê-las como meramente homogeneizadoras de modelos políticos e culturais 

(BALL, 2001; LOPES, 2004; MAINARDES, 2006; MOREIRA; KRAMER, 2007). Nesse 

sentido, 

 

O esforço por padronizar os processos educativos é acompanhado 
por resistências, adaptações e interpretações locais comprometidas 
com valores não hegemônicos, como, por exemplo, a defesa da escola 
pública. São vigorosas as lutas de sindicatos de professores, 
movimentos sociais e intelectuais críticos contra a introdução de 
mecanismos de mercado na organização da educação e contra a 
proposição de políticas em que se reduzam a participação e o 
financiamento do Estado na efetivação de reformas. (MOREIRA; 
KRAMER, 2007, p. 1043). 
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Especificamente no Brasil, as políticas públicas direcionadas para a formação 

de professores em exercício, geralmente de caráter emergencial e provisório, nem 

sempre seguem os preceitos defendidos por entidades, movimentos sociais, 

sindicatos de professores e intelectuais ligados à docência (OLIVEIRA, 1983; 

FREITAS, 1999, 2002; SAVIANI, 2004; MOREIRA; KRAMER, 2007; SILVA, 2008; 

CHAPANI, 2011).  

Mediante essa situação, entidades tais como a Associação Nacional de 

Formação de Professores (ANFOPE), Associação Nacional de Pesquisa e Pós-

Graduação em Educação (ANPED), Fórum Nacional em Defesa da Formação de 

Professores, entre outras, vêm reivindicando políticas públicas consistentes e 

duradouras para solucionar o problema do alto índice de professores da Educação 

Básica sem a formação específica (FREITAS, 1999; 2002; SAIONARA, 2010). 

Mesmo com todo o avanço nos debates relacionados com a formação de 

professores em nível global, nacional e local, ainda nos deparamos com enormes 

dificuldades no que se refere à criação de uma política pública de caráter nacional e 

contínua, a qual venha sanar essa lacuna. 

Na década de 1990, mediante intenso debate promovido tanto pela sociedade 

civil organizada como por entidades liberais, foi sancionada a Lei 9.394 de dezembro 

de 1996, que institui as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a qual em seu 

artigo 62 estabelece que 

 

Art. 62 - A formação de docentes para atuar na educação básica far-
se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, 
em universidade e institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 
e nas quatro séries do ensino fundamental, a oferecida em nível 
médio, na modalidade Normal. (BRASIL, 1996). 
 
 

Com base nessa determinação, houve “uma corrida desenfreada em busca da 

titulação em nível superior” (CABRAL, 2010, p. 24) por parte dos docentes que ainda 

não contavam com a formação exigida. Dessa forma, essa lei exerceu grande 

influência para o surgimento de inúmeros cursos de graduação nas mais variadas 

instituições superiores em todo o país (CABRAL, 2010), fazendo ainda com que os 
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professores em exercício buscassem com recursos próprios sua qualificação, 

distanciando-os da compreensão de que deveria ser um direito seu e obrigação do 

Estado (FREITAS, 1999; MORORÓ, 2012). 

Levando em consideração que o quantitativo de professores em exercício sem 

a formação exigida por lei ainda era grande, no ano de 2000 foram criadas pelo poder 

público em vários Estados da Federação políticas e programas em níveis locais 

direcionados para a qualificação em exercício de professores da Educação Básica sem 

que houvesse uma articulação em nível nacional nem tampouco a continuidade dos 

mesmos. Em vários Estados brasileiros, esses cursos não foram suficientes para 

atingir toda a demanda (CABRAL, 2010). 

No final da década de 2000, especificamente no ano de 2009, foi aprovado pelo 

governo federal o Decreto de nº 6.755, o qual instituiu a Política Nacional de 

Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica (BRASIL, 2009). Em 

seguida, por meio da Portaria Normativa nº 09, de 30 de junho do mesmo ano, o 

Ministério da Educação (MEC) instituiu o Plano Nacional de Formação dos 

Professores da Educação Básica (PARFOR). 

Por meio dessa Portaria, a União, em regime de cooperação com os Estados, 

municípios e Distrito Federal, propôs-se a desenvolver ações para sanar a defasagem 

do quadro de profissionais da docência, que ainda não contava com a formação 

específica em curso de graduação, conforme exigência legal contida na LDB 

9.394/1996. Ou seja, assumindo o compromisso de promover formação em nível de 

Licenciatura Plena para aqueles que ainda não a possuíam, complementação 

pedagógica para os que somente contavam com o bacharelado, e segunda 

licenciatura para aqueles que se encontravam atuando em área distinta de sua 

primeira formação. 

Logo no início, vinte e um Estados aderiram a essa política, oferecendo cursos 

de formação inicial e continuada nas diversas áreas do conhecimento para atender a 

demanda, contando com a participação de várias instituições de ensino superior 

(MORORÓ, 2012), tendo a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) 

como uma delas. 
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No contexto dessas políticas públicas voltadas para a formação de professores 

no Brasil, no qual buscamos, neste trabalho, estudar um curso de Licenciatura Plena 

em Ciências Biológicas, ligado ao PARFOR, implantado na UESB, no campus 

localizado no município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, implementado em 

2009 para atender professores da região que atuam na Educação Básica, na área de 

Ciências Naturais e/ou Biologia, os quais não contavam com a formação exigida pela 

LDB, nosso objetivo geral foi o de identificar possíveis mudanças na formação e 

atuação docente de seus professores-cursistas proporcionadas pelo curso no que diz 

respeito às necessidades formativas direcionadas para o Ensino de Ciências na 

Educação Básica. Para alcançar nosso objetivo, buscamos: a) contextualizar o Curso 

de Licenciatura em Ciências Biológicas da UESB de Vitória da Conquista, ligado ao 

PARFOR, frente às reformas e políticas públicas para a formação de professores na 

atualidade; b) verificar até que ponto os objetivos propostos pelo curso se aproximam 

ou se distanciam das discussões acerca das necessidades formativas dos professores 

de Ciências em uma visão histórico-crítica; e c) analisar possíveis mudanças nas 

práticas e concepções dos professores-cursistas a partir de seu ingresso no Curso. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, nós o dividimos em quatro capítulos. 

No primeiro, apresentamos os aspectos teóricos e conceituais, nosso guia nas 

discussões e entendimento da temática em consideração. Por entendermos que as 

políticas públicas desenvolvem-se em um determinado contexto histórico e social, 

sofrendo inúmeras influências nas dimensões local e global, utilizamos a concepção 

histórico-crítica no referencial teórico, especialmente a abordada por Popkewitz 

(1996; 1997), acerca da epistemologia social. Lançaremos mãos dos conceitos de 

reformas e de mudanças empregados por esse autor, entre outras abordagens que 

seguem a mesma linha, para nos auxiliar na compreensão do objeto deste estudo. 

No segundo capítulo, abordamos discussões acerca da formação de 

professores na atualidade, considerando as influências proporcionadas pelas 

reformas e as mudanças ocorridas no desenvolvimento das políticas. Nesse capítulo, 

demonstramos em linhas gerais as discussões acerca da formação de professores no 

Brasil, assim como o desenvolvimento de políticas voltadas para essa área, levando 

em consideração a exigência legal, os debates desenvolvidos por entidades e 
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intelectuais ligados à educação e suas influências para a criação e implementação do 

PARFOR. Apresentamos ainda a problematização, abordando questões relacionadas 

com a formação de professores para o ensino de Ciências e o Curso de Licenciatura 

Plena em Ciências Biológicas, objeto deste estudo. 

Em seguida, no terceiro capítulo, abordamos os aspectos metodológicos 

utilizados nessa pesquisa, evidenciando os caminhos percorridos, as dificuldades, 

alterações de percurso, sem perder de vista o marco teórico e conceitual como 

parâmetros do caminhar metodológico. É nessa etapa que buscamos evidenciar os 

fundamentos de análises e interpretações dos dados na tentativa de apreender o 

objeto de estudo em sua dimensão micro e macro (local e global) para, em seguida, 

realizar as análises.  

No quarto capítulo, apresentamos os dados levantados por meio de 

entrevistas, questionários e fontes documentais. Nesse momento, fazemos nossas 

análises sempre recorrendo ao referencial teórico e aos dados empíricos em um 

movimento dialético para nos guiar nessa caminhada de interpretação e análise das 

entrevistas e dos documentos oficiais direcionados para o objeto de estudo deste 

trabalho. Chamamos a atenção que as análises feitas nessa etapa partem de 

determinada concepção da realidade adotada por nós, a qual está demonstrada no 

corpo deste trabalho e, especificamente, no referencial teórico.  

Sabemos que são inúmeras as possibilidades de interpretações e de análises da 

mesma realidade estudada, mas optamos pela análise histórico-crítica, especialmente 

utilizando a compreensão de reformas e de mudanças apresentada por Popkewitz 

(1996; 1997) por considerarmos que ela nos proporciona uma visão mais ampla do 

objeto de estudo, em suas dimensões política, social, cultural e histórica, tornando 

possível a compreensão dos fatores estruturais e locais das políticas públicas, em 

especial aquelas voltadas para a formação de professores na atualidade. 

Por fim, tecemos nossas considerações finais sem a pretensão de esgotar a 

discussão acerca do assunto; até porque compreendemos que a realidade é 

contraditória e complexa e que qualquer tentativa de capturá-la em sua totalidade 

estará fadada ao fracasso, uma vez que “nenhum indivíduo interioriza a totalidade 
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daquilo que é objetivado como realidade em sua sociedade, mesmo que a sociedade e 

seu mundo sejam relativamente simples” (BERGER; LUCKMANN, 1985, p. 179).   
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1 ESTADO E SUA DIMENSÃO CONTRADITÓRIA: REFORMAS E 

MUDANÇAS 

 

 

Para analisarmos os dados desta pesquisa, utilizaremos como referencial 

teórico os conceitos de reformas e de mudanças propostos por Popkewitz (1996; 

1997) em sua epistemologia social. Empregaremos esses conceitos com o propósito de 

evidenciar a efetivação dos objetivos declarados nas políticas públicas, sob influência 

das reformas, assim como possíveis mudanças provocadas tanto pelas reformas 

como também pelos agentes sociais envolvidos. Ou seja, para compreender até que 

ponto as reformas direcionadas para a formação docente na atualidade atingiram 

seus objetivos e sob quais circunstâncias aconteceram mudanças na formação e 

atuação docente por meio de um Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, 

objeto de estudo desta investigação, na formação e atuação de seus professores-

cursistas. 

Antes de adentrarmos nos conceitos de reformas e de mudanças precisaremos 

demonstrar e entender de que lugar estamos falando. Por se tratar de uma temática 

que envolve questões estruturais, as quais remetem para dimensões sociais, políticas 

e históricas que se encontram em constantes mudanças e permanências, portanto, 

sujeitas a relações de poder e disputas, buscaremos evidenciar alguns dos elementos 

fundamentais para melhor compreendê-la. Entre esses elementos, abordaremos, a 

seguir, a visão de Estado que estaremos adotando. Esse entendimento faz-se 

necessário uma vez que tem sido o Estado um dos principais agentes promotores das 

reformas educacionais. 

 

1.1 A IDEIA DE ESTADO NA ATUALIDADE E A ORDEM SOCIAL 

 

Para Demo (1994) existem várias concepções de Estado as quais foram sendo 

desenvolvidas histórica e geograficamente. Esse autor chama a atenção para a ideia 

de Estado de Bem-Estar (welfarestate), surgida logo depois da Segunda Guerra 
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Mundial em alguns países como a Alemanha, Inglaterra, Suíça, entre outros. Com 

esse modelo de Estado, buscou-se a “formação de sociedades menos desiguais, com 

teores significativos de participação política e econômica” (DEMO, 1994, p. 46). Para 

o autor, esse modelo de Estado nunca chegou aos países da América Latina, 

principalmente ao Brasil. Indo de encontro ao modelo de Estado de Bem-Estar, o que 

configurou em nosso país foi um modelo de Estado aos moldes de uma 

 

Mistura corrupta e autoritária do capitalismo liberal e do socialismo 
real, sobretudo naquilo que os dois têm de pior. Do capitalismo 
liberal traz a tradição de desigualdades econômicas extremas e 
relativamente crescentes [...], na manipulação política de todos os 
espaços sociais, também do econômico, tornando, na lógica da 
revelia, o Estado instrumento mais ou menos exclusivo das classes 
dominantes. Do socialismo real tem – estranha e logicamente – a 
figura do Estado parasitário, encardidamente ineficiente e 
corporativista, sem relação adequada entre o que oferece e o que 
custa, além de sagaz na produção de esquemas de controle e 
desmobilização da sociedade civil. Profundamente burocratizado, 
sem controle mínimo de gastos e de administração de pessoal. 
(DEMO, 1994, p. 50-51). 

 

Para Bobbio (2000, p. 140), “pode-se dizer ainda que o Estado, tal como o 

mercado, é uma forma de regulação social”. Nesse sentido, para Höfling (2001, p. 33), 

“[...] em momentos de profunda assimetria nas relações entre os proprietários de 

capital e proprietários da força de trabalho, o Estado atua como regulador a serviço 

da manutenção das relações capitalistas em seu conjunto”. 

Portanto, estamos concebendo o Estado como a estrutura que abarca “o 

conjunto de instituições permanentes – como órgãos legislativos, tribunais, exército e 

outras que não formam um bloco monolítico necessariamente” (HÖFLING, 2001, p. 

31). Nessa estrutura, o Estado atualmente assume a doutrina do neoliberalismo, 

modelo que deixa de lado as atribuições do Estado de Bem-Estar Social para 

resguardar interesses do capital. 

Com essa estrutura de Estado, as políticas voltadas para o social ficam quase 

sempre subordinadas às regulações do mercado, implicando ações pontuais as quais 

não alcançam a sociedade como um todo. Isso acontece porque 
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Em um Estado de inspiração neoliberal as ações e estratégias sociais 
governamentais incidem essencialmente em políticas compensatórias, 
em programas focalizados, voltados àqueles que, em função de sua 
‘capacidade e escolhas individuais’, não usufruem do progresso 
social. Tais ações não têm o poder – e frequentemente, não se 
propõem a – de alterar as relações estabelecidas na sociedade. 
(HÖFLING, 2001, p. 39). 
 

Mesmo com essa estrutura preponderante de Estado, defendemos que as suas 

ações se desenvolvem de maneira conflituosa em uma dimensão dialética. Portanto, 

“as ações empreendidas pelo Estado não se implementam automaticamente, têm 

movimento, têm contradições e podem gerar resultados diferentes daqueles 

esperados (HÖFLING, 2001, p. 35). 

 

1.2 ORGANIZAÇÃO DO ESTADO 

 

O Estado é compreendido como uma instância fundada por relações sociais e 

históricas mediante ações intencionais as quais buscam organizar, por meio de várias 

instituições, a sociedade. Entre as instituições que mais se destacam estão a 

econômica, a jurídica, os movimentos sociais e a política. Não estamos descartando a 

existência de outras instituições, tão influentes para a organização social quanto as 

mencionadas (a exemplo das instituições religiosas, entre outras). Mas, para efeito 

desse trabalho, empregaremos essas, por entendermos que são elas as que mais 

influenciam os direcionamentos para a criação de cursos e programas para a 

formação docente. 

Essa organização do Estado, estrutural, não se efetiva de maneira orgânica e 

pacífica, pois existe toda uma arena de disputas permeando seu desenvolvimento. 

Para entendermos melhor como se efetiva essa organização, recorreremos às 

definições de Popkewitz (1996) acerca do assunto. Para esse autor, o Estado busca 

controlar a estrutura social por meio de suas instituições, atribuindo-se da força ou 

por convencimento – que pode gerar outras formas de exercer a força. Esse controle 

nunca é desenvolvido de maneira orgânica com participação consciente, ativa e 

efetiva de todos os seus membros. Embora sempre haja fugas e alguns membros 

(segmentos/agentes sociais) conseguem romper com essa lógica. Por isso, Popkewitz 
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(1995; 1997) prefere utilizar, no lugar de controle social, a expressão regulação social, 

concebendo que a realidade é construída social e historicamente em um processo 

dialético, entendendo essa construção a partir da linguagem humana desenvolvida 

por intermédio de sua relação social no/com o mundo. Ou seja, por meio do 

conjunto de crenças, cultura, paixões, subjetividades, sentidos, emoções, entre outros, 

o qual se desenrola por meio de sua relação social no/com o mundo. 

Para essa constituição social no/com o mundo, entende-se que 

 
A auto-produção do homem é sempre e necessariamente um 
empreendimento social. Os homens em conjunto produzem um 
ambiente humano, com a totalidade de suas formações socioculturais 
e psicológicas. [...] Assim como é impossível que o homem se 
desenvolva como homem no isolamento, igualmente é impossível 
que o homem isolado produza um ambiente humano. O ser humano 
solitário é um ser no nível animal (que, está claro, o homem partilha 
com outros animais). Logo que observamos fenômenos 
especificamente humanos entramos no reino do social. A 
humanidade específica do homem e sua socialidade estão 
inextrincavelmente entrelaçadas. O Homo sapiens é sempre, e na 
mesma medida, homo socius. (BERGER; LUCKMANN, 1985, p. 75, 
grifo nosso). 
 
 

Nesse sentido, concebemos que o surgimento do Estado Moderno, assim como 

sua forma estrutural, não se deu de maneira natural e, sim, a partir das relações 

sociais e históricas estabelecidas entre os seres humanos. Mesmo assim, precisamos 

levar em consideração que ainda é utilizada em diversos âmbitos a ideia e defesa de 

um Estado constituído naturalmente. Essa maneira equivocada de conceber o Estado 

é devida a correntes positivistas ainda existentes nos dias atuais, as quais forjam 

mecanismos de controle utilizando-se de sua própria estrutura. Para Popkewitz 

(1995), um desses mecanismos é justamente a educação formal. Sobre isso 

abordaremos mais adiante. 

Para que o Estado Moderno se organizasse e tomasse corpus foi preciso 

estabelecer determinada “ordem social”. Dessa forma, devemos questionar o 

seguinte: de que maneira o Estado criou essa “ordem social” levando em 

consideração que o mesmo é uma construção social? Para Berger e Luckmann (1985, 

p. 76), 
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A resposta mais geral a esta pergunta é a que indica ser a ordem 
social um produto humano, ou, mais precisamente, uma progressiva 
produção humana. [...] A ordem social não faz parte da ‘natureza das 
coisas’ e não pode ser derivada das ‘leis da natureza’. A ordem social 
existe unicamente como produto da atividade humana. Não é possível 
atribuir-lhe qualquer outro status ontológico sem ofuscar 
irremissivelmente suas manifestações empíricas. Tanto em sua gênese 
(ordem social resultante da atividade humana passada) quanto em 
sua existência em qualquer instante do tempo (a ordem social só 
existe na medida em que a atividade humana continua a produzi-la) 
ela é um produto humano. 
 
 

Em relação à forma estrutural do Estado Moderno, por meio de suas 

instituições, como também do desenvolvimento de mecanismos organizacionais, 

podemos afirmar que são artefatos produzidos pela ação humana, embora haja uma 

grande tendência para serem vistos, equivocadamente, como constructos naturais. 

Essa visão equivocada é derivada de determinada regulação social a qual utiliza 

instrumentos, muitas vezes sutis, para estabelecer certa ordem no seio social sem a 

utilização da força física. A força utilizada nesse caso está mais para o 

convencimento, a camuflagem da realidade, o ofuscamento da realidade concreta. 

Ou seja, pela ideologia que gera uma ordem social imposta e não desenvolvida com a 

participação ativa e efetiva de todos aqueles que fazem parte de uma sociedade 

(BERGER; LUCKMANN, 1985; POPKEWITZ, 1995, 1997). Portanto, precisamos 

compreender que 

 

Uma dada ordem social precede qualquer desenvolvimento 
individual orgânico. Isto é, a ordem social apropria-se previamente 
sempre da abertura para o mundo, embora esta seja intrínseca à 
constituição biológica do homem. É possível dizer que a abertura 
para o mundo, biologicamente intrínseca, da existência humana é 
sempre, e na verdade deve ser, transformada pela ordem social em 
um relativo fechamento ao mundo. (BERGER; LUCKMANN, 1985, p. 
75-6). 
 
 

Para Popkewitz (1995), o Estado Moderno buscou na sociologia instrumentos 

que possibilitaram o controle social por meio da ideologia. E é justamente por meio 

da ideologia que as reformas ganham sentido, assumindo posição relevante nas 
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tomadas de decisões sem que haja ruptura com a estrutura de Estado vigente. 

Passam por despercebidas suas reais intenções. Ou seja, busca naturalizar a maneira 

de como conceber o mundo e sua organização social a partir de determinado ponto 

de vista ideologizado e ideologizante.  

Nesse sentido, o Estado busca por meio de reformas garantir a manutenção do 

status quo de determinado grupo político, social e econômico em detrimento da 

sociedade como um todo. Para tanto, recorre aos mecanismos de controle social 

existentes em sua estrutura, como, por exemplo, o sistema educacional. Para Souza 

(2003, p. 26), “essas relações sociais, a princípio propiciadoras de democracia, acabam 

tornando-se, com o catalisador das reformas, restritivas à participação das pessoas”. 

Mesmo com forte tendência para garantir determinado modelo de sociedade, 

Souza (2003, p. 27) chama a atenção que “muitas vezes o objetivo da reforma é de 

transformar ou romper com uma dada prática social, mas ao desconsiderar as formas 

pelas quais as escolas reagem ao recebimento das suas determinações, as reformas 

falham – mesmo que parcialmente”. 

 

1.3 REFORMAS: A QUE SE REFEREM? 

 

Para Popkewitz (1997, p. 11) “reforma é uma palavra que faz referência à 

mobilização dos públicos e às relações de poder na definição do espaço público”. 

Nesse sentido, as reformas são formuladas por organismos e instituições, 

internacionais e nacionais, os quais buscam, de certa forma, controlar os rumos na 

esfera social, efetivando seus objetivos, mediante controle social na esfera pública. 

Para o autor, “os valores culturais, que orientam a construção das práticas 

institucionais, contribuem significativamente para as atuais propostas de reforma” 

(POPKEWITZ, 1997, p. 182). Portanto, dependendo das concepções adotadas por 

aqueles que se encontram à frente das tomadas de decisões, as propostas de reformas 

podem tender para proporcionar maior bem-estar a determinado grupo do contexto 

social, como também podem proporcionar o contrário. 

Para Nogueira (2005), as reformas são fundamentais para a reestruturação do 

Estado, uma vez ser quase impossível que haja uma mudança radical na estrutura 
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vigente. Com as reformas, há uma intencionalidade em promover ajustes estruturais 

imediatos ou a médio e longo prazo. Com os ajustes, a estrutura existente pode tomar 

uma nova roupagem, não significando a ruptura com a sua lógica. Às vezes ocorrem 

mudanças planejadas ou então extremamente contrárias àquilo que fora projetado.  

Popkewitz (1997) destaca que as reformas, muitas vezes, geram a impressão 

de que se está efetivando mudanças. O que ocorre de fato é um reajustamento da 

estrutura para que a mesma se ajuste às novas demandas por ela criadas. Nesse 

sentido, o que há é um revigoramento da manutenção da ordem vigente. Para 

Popkewitz (1997, p. 144) “as reformas declaram, simbolicamente, o papel do 

capitalismo global no destino nacional, um espiritualismo renovado e uma 

democracia liberal da maneira como ela é definida no atual clima sociopolítico”. 

Para Frigotto (2006) no contexto brasileiro nas últimas décadas as reformas 

representaram mais continuidades que rupturas na estrutura do Estado. Para esse 

autor, 

  

A reforma educacional e as políticas educacionais da década de 1990 
caracterizam-se por profunda regressão, com outras roupagens, ao 
pensamento educacional orientado pelo pragmatismo, tecnicismo e 
economicismo. O projeto educacional do capital, dirigido interna e 
externamente pelos organismos internacionais, tornou-se a política 
oficial do governo. (FRIGOTTO, 2006, p. 47). 
 

Mesmo que apresentando em maior grau sua tendência para as continuidades, 

as reformas também podem proporcionar mudanças. Nesse sentido, de acordo com 

Popkewitz (1997, p. 144), ”o realinhamento econômico é um motivo, mas ele está 

inter-relacionado com aspectos culturais e políticos de uma forma tal, que uma 

análise limitada às relações de causa e efeito mascara a verdadeira complexidade das 

condições”. Portanto, 

 

As redes e padrões de interação nas reformas atuais não são uma 
simples manifestação dos grandes grupos de interesse em estruturas 
políticas. Não representam, tampouco, relações apenas consultivas 
entre autoridades públicas e representantes de grupos de interesse 
significativos. Ao contrário, as coalizões entre instituições envolvem 
canais de regulação social mais finos e mais definidos. Uma série de 
práticas diferentes formam uma constelação de instituições civis e 
governamentais. (POPKEWITZ, 1997, p. 144). 
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As reformas não se consolidam meramente com base em determinações de 

organismos multilaterais, pois são vários os agentes que influenciam em todo o 

processo de construção, interpretação, reinterpretação e implementação das políticas 

advindas das reformas, sendo que nesse percurso tanto os agentes são influenciados 

como influenciam, são transformados e também se transformam (POPKEWITZ, 1997; 

BALL, 2002; LOPES, 2005; MAINARDES, 2006). 

 

1.4 MUDANÇA EDUCACIONAL: ENTRE CONTINUIDADES E 

DESCONTINUIDADES 

 

A história da humanidade é constituída por movimentos dialéticos entre 

continuidades e mudanças. As mudanças e as continuidades desenvolvem-se e se 

relacionam de maneira quase intrínseca, que muitas vezes podem ser confundidas 

entre si. Mas, sempre existem diferenças entre elas. 

Mesmo havendo certo distanciamento e proximidade entre o movimento de 

reformas e de mudanças, ambas não devem ser concebidas como iguais. De maneira 

equivocada, de acordo com Popkewitz (1997, p. 25), “a mudança é vista como 

intrínseca ao movimento ou atividade, mas pouca atenção é dada à mudança em si”. 

Dessa maneira, constitui-se um erro grosseiro acreditar que por meio de introdução 

de novas tecnologias para o ensino, reformulações curriculares, aperfeiçoamento 

profissional, entre outros, proporcionados pelas reformas, a mudança estará se 

efetivando de fato. 

Estaremos relacionando reformas e mudanças com a estruturação do sistema 

educacional brasileiro, levando em consideração as diretrizes das reformas assim 

como das proposições dos movimentos de professores, intelectuais, instituições, 

sindicatos, associações, fóruns, entre outros, nas últimas décadas. Nesse sentido, o 

conceito de mudança, utilizado neste trabalho, estará intimamente – não 

exclusivamente – relacionado com os padrões estruturais do sistema educacional e 

cultural de nosso país. Com base na epistemologia social abordada por Popkewitz 

(1997), 
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Podemos considerar a estrutura como padrões que impõem certas 
regularidades, limites e alicerces à vida social, facilitando o 
entendimento e a experiência no mundo. [...]. Deve ser dada atenção à 
maneira como as principais formas da vida coletiva (econômica, 
política e cultural) têm sido formadas e interferem naquilo que é 
dado por certo na escolarização. As estruturas são princípios de 
ordem global ou universal do mundo social. (POPKEWITZ, 1997, p. 
29). 
 
 

A estrutura, como ela se apresenta, não deve ser concebida como algo dado, 

acabado e natural. Em sua constituição sempre há continuidades e rupturas por meio 

das relações de poder e interesse desempenhadas pelos grupos sociais e culturais no 

curso da história, em um processo dialético. Logo, a estrutura deve ser considerada 

como um conjunto dinâmico e não como algo estático e inflexível; portanto, sujeita a 

mudanças. Conforme Popkewitz (1997, p. 30), “a atenção na estrutura vê a produção 

de inovações como o resultado das rupturas e modificações nas rotinas, hábitos e 

padrões existentes. É nesse último contexto que o paradoxo do estudo da mudança 

fica mais claro”. 

O estudo da mudança social representa um esforço para entender como a 

tradição e as transformações interagem por meio dos processos de produção e 

reprodução social (POPKEWITZ, 1997, p. 27). Para Popkewitz, “a finalidade da 

mudança é a de redefinir as condições sociais, de forma a possibilitar ao indivíduo a 

demonstração de atributos, habilidades ou efeitos específicos considerados como 

resultados esperados dessa mudança planejada”. 

Para que haja mudança é necessário romper, mesmo que minimamente, com a 

lógica estrutural e estruturante vigente até o momento. Caso contrário, não passa de 

continuidade com uma nova roupagem. Conforme Carvalho e Macedo (2010, p. 259), 

“enquanto a reforma possui um caráter normativo dentro das relações de poder, a 

mudança é construída na interação entre as práticas já consolidadas e as propostas de 

novas práticas”. Logo, a mudança se efetiva quando a estrutura é abalada por 

completo ou em parte.  

Outra questão que merece destaque se encontra nas múltiplas performances 

que as reformas tomam, possibilitando mudanças específicas em contextos 

diferentes. Ou seja, “as políticas em educação não chegam a todas as escolas de 
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maneira linear, nem são compreendidas e repassadas da mesma maneira por todos. 

Por isso, as possíveis mudanças ocasionadas por elas não são a priori as mesmas em 

cada escola” (CARVALHO; MACEDO, 2010, p. 259). 

Nesse sentido, em relação aos programas de formação de professores, a 

situação não é muito diferente, haja vista também fazerem parte das políticas de 

Estado direcionadas para a educação, as quais não fogem plenamente da lógica 

estrutural. Dessa forma, podem gerar equívocos e/ou distorções na maneira de 

conceber a formação docente, aproximando para determinadas tendências de 

formação as quais se configuram distanciadas de concepções críticas, não abarcando 

questões históricas, políticas e sociais em uma dimensão dialética. Isso dificulta a 

compreensão de que a elaboração e desenvolvimento de políticas públicas 

perpassam um cenário de interesses e disputas antagônicas. Para melhor 

compreendermos essa questão, abordaremos a seguir em linhas gerais aspectos 

relacionados com a concepção empíricoindutivista e a concepção critica, levando em 

consideração que a primeira ainda exerce forte influência nos cursos de formação de 

professores da área de Ciências. Já a segunda, busca superar as tendências 

positivistas em uma dimensão histórica, política e social.  

 

1.5.1 Concepção empíricoindutivista: implicações para a formação de professores 

de Ciências 

 

A concepção empíricoindutivista se apoia no empirismo aristotélico, no qual a 
observação e a experimentação são as fontes privilegiadas para se alcançar o 
conhecimento científico (ROSA; ROSA, 2010). O pesquisador assume o papel de 
neutralidade frente aos resultados alcançados em suas pesquisas. Nesse sentido, essa 
concepção 

 
Destaca o papel “neutro” da observação e da experimentação (não 
influenciadas por ideias apriorísticas), esquecendo o papel essencial 
das hipóteses como orientadoras da investigação, assim como dos 
corpos coerentes de conhecimentos (teorias) disponíveis, que 
orientam todo o processo. (GIL PÉREZ et al., 2001, p. 129). 
 

Para essa corrente o conhecimento científico é adquirido por meio das 

generalizações indutivas com base em dados observados sem qualquer vínculo 

teórico e/ou subjetivo que possa o anteceder ou até mesmo influencia-lo. Desta 
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forma, acredita-se que a aquisição/construção do conhecimento se efetiva sem 

qualquer vínculo/influência ideológica. Nesse caso, o conhecimento científico é 

concebido como verdadeiro e imutável.  

A corrente empíricoindutivista foi consolidada “até tornar-se um estereótipo 

socialmente aceite que, insistimos, a própria educação científica reforça ativa ou 

passivamente” (GIL PÉREZ et al., 2001, p. 128-9). Sua materialização, de acordo com 

Gil Perez et al. (2001, p. 129),  contou com os estereótipos apresentados pelas 

“histórias em quadrinhos, pelo cinema e, em geral, pelos meios de comunicação, 

imprensa, revistas, televisão” e até mesmo pela educação formal, uma vez que os 

próprios professores de ciências ainda são formados com forte influência da 

concepção empíricoindutivista. 

Essa concepção reforçada por esses estereótipos ocasiona séria confusão para a 

compreensão dos aspectos metodológicos a serem utilizados nas realizações de 

experimentos científicos. Nesse sentido,  

 

Leva os alunos a crerem que as experiências se prestam apenas para 
se ‘extrair’ dali algum conhecimento científico, enquanto que uma 
das opções para se trabalhar as atividades experimentais seria 
desafiá-los a produzir experimentos que pudessem responder a 
certos questionamentos (situações-problema), orientados pelo 
professor. (KAMERS, 2013, p. 46). 

 

Essa corrente de pensamento se distancia da ideia a qual considera que a 

construção do conhecimento é desenvolvida social, histórica e ideologicamente e que 

não existe um conhecimento único e acabado. Nessa dimensão, o conhecimento é 

entendido como algo que se constrói e se reconstrói nos vários contextos temporais 

e/ou geográficos. Portanto, sempre provisório e inacabado.  

 

1.5.2 Racionalidade crítica: possibilidades para a formação de professores de 

Ciências 

 

Na abordagem que leva em consideração a racionalidade crítica, a construção 

do conhecimento não está meramente na teoria e tampouco na prática.  O 

conhecimento e a formação constroem-se e desenvolvem-se em um processo 
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envolvendo tanto a teoria como a prática de maneira intrínseca. Nessa abordagem, 

leva-se em consideração a interlocução entre a teoria e a prática em um processo 

dialético rumo à práxis. 

Essa abordagem considera que a superação das correntes positivistas 

(empíricoindutivista) dá-se a partir da emancipação humana por intermédio da 

tomada de consciência individual e coletiva e da ação transformadora. Nesse sentido, 

é preciso considerar aspectos sociais, históricos e políticos os quais se encontram 

aglutinados em todas as ações humanas.    

No entanto, a tomada de consciência não é automática, nem, tampouco, 

permanente, pois logo após uma etapa de conscientização, novas formas de alienação 

tomam corpo, interferindo nas etapas seguintes do conceber e agir diante da 

realidade social e histórica, possibilitando, de certa forma, o retorno à alienação 

(MARX; ENGELS, 1999). 

Seguindo essa concepção, García e Porlán (2000), referindo-se à formação de 

professores de Ciências, chamam a atenção para a importância de levar em 

consideração uma visão sistêmica do processo formativo juntamente com a adoção 

de uma concepção integradora e complexa dos saberes em jogo. Analisando essa 

questão a partir de uma concepção crítica, observa-se que o conhecimento não é 

neutro e responde a interesses e cosmovisões determinadas, as quais fazem parte de 

certa concepção hegemônica. Desta forma, a 

 
Concepção crítica do ensino de ciências e da formação de professores 
deve apoiar-se em uma visão integradora das relações entre ciência, 
ideologia e cotidianidade e no desenvolvimento dos princípios de 
autonomia, diversidade e negociação rigorosa de significados. 
(GARCÍA; PORLÁN, 2000, p. 15). 
 
 

Nesse sentido, para García e Porlán (2000), a formação de professores de 

Ciências precisa levar em consideração quatro aspectos básicos:  

a) Os problemas práticos dos professores – pois não é possível retirar e/ou 

distanciar o professor de seu contexto de atuação e tampouco mudá-lo por completo. 

Nesse caso, a ideia consiste em buscar compreender sua realidade para em seguida 

promover as intervenções necessárias; 
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b) Suas concepções e experiências – considera-se que as concepções e 

experiências dos indivíduos não podem ser apagadas para introduzir outras. Em 

relação às concepções, essas podem ser alteradas e até mesmo refutadas pelos 

sujeitos quando da adoção de outra. Já em relação às experiências, essas fazem parte 

constitutiva da história do indivíduo e não podem ser apagadas e nem substituídas. 

O avanço possível está em ressignificá-las a partir de novas maneiras de ver e 

conceber a realidade por meio de mudança epistemológica. 

c) As contribuições de outras fontes de conhecimento – por meio de outras 

fontes de conhecimentos, os professores poderão perceber que não existe uma única 

maneira de conceber a realidade e que são inúmeras as concepções epistemológicas 

as quais se encontram em constante movimento de construção e reconstrução. Dessa 

forma, poderão contrastar esses conhecimentos com os seus, possibilitando a 

elaboração de novos saberes.   

d) As interações que se podem estabelecer entre eles – as interações são 

fundamentais para que haja a troca de experiências ao mesmo tempo em que o 

conjunto de professores vai percebendo até que ponto suas particularidades 

aproximam e/ou se distanciam das particularidades dos outros. 

Esses quatro aspectos elencados não devem ser dicotomizados. Os mesmos 

precisam ser concebidos em seu conjunto em que um retroalimenta o outro na 

construção e reconstrução dos conhecimentos. Nesse contexto, de acordo com García 

e Porlán (2000, p. 16), “a formação permanente de professores de ciências implica, 

como meta estratégica, uma concepção investigativa do trabalho docente”. 

Esses autores definem algumas finalidades gerais para que a ideia de 

investigação do professor se concretize em uma dimensão complexa. Entre elas, 

destacamos as seguintes: a) tomar consciência do sistema de ideias próprias sobre os 

processos de ensino-aprendizagem das Ciências; b) observar criticamente a prática e 

reconhecer os problemas, dilemas e obstáculos que são significativos nela; c) 

contrastar, através do estudo e da reflexão, as concepções e experiências próprias 

com as de outros profissionais (equipes de trabalho) e com outros saberes (GARCÍA; 

PORLÁN, 2000, p. 16).  
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2 TRAJETÓRIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES NO BRASIL 

 

 

Para compreender o Curso de Ciências Biológicas ligado ao PARFOR, 

implantado na UESB, campus de Vitória da Conquista-BA, no ano de 2009, em 

colaboração entre UESB, CAPES1, SEC2 e IAT3, objeto deste estudo, recorreremos à 

análise política e histórica, abordando alguns dos principais eventos 

desencadeadores de sua origem. Para tanto, levaremos em consideração que as 

políticas educacionais são elaboradas em determinado contexto social e histórico e 

que são inúmeros os determinantes que as impulsionam. 

Nesse sentido, buscaremos contextualizar o curso (em consideração) a partir 

das reformas e políticas públicas para a formação de professores no Brasil. 

Traçaremos em linhas gerais os caminhos e descaminhos das reformas do 

Estado por compreender que foi justamente nesse momento que se iniciaram 

significativas mudanças impulsionadas por movimentos sociais rumo à 

reestruturação política e social do país. 

 

2.1 EXPANSÃO EDUCACIONAL NO BRASIL: INÍCIO DO DEBATE 

 

A discussão acerca da formação de professores no Brasil não é nova e remonta 

ao início do século XIX, momento em que, mesmo que superficialmente, cogita-se 

sobre a organização da instrução para a população (SAVIANI, 2009). Nesse 

momento, ainda prevalecia o modelo educacional jesuítico. Com a vinda da Família 

Real, “a educação brasileira recebeu um grande impulso no que diz respeito ao 

ensino superior necessário para a formação de quadros, mas a educação popular 

permaneceu relegada a um segundo plano” (AZANHA, 2001, p. 102).  

                                                           

1 Fundação de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
2 Secretaria de Educação do Estado da Bahia. 
3 Instituto Anísio Teixeira. 
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Somente a partir de 1920, o debate educacional ganha espaço e se amplia, 

passando a considerar a educação como um problema nacional. Em vários Estados 

ocorreram movimentos reformistas e nesse período “se iniciou uma efetiva 

profissionalização do magistério” (AZANHA, 2001, p. 105). 

Um dos marcos históricos que merecem destaque nesse processo foi o 

movimento desempenhado pelos Pioneiros da Educação Nova. Esse movimento 

denunciou a situação precária em que se encontrava a educação brasileira, 

reivindicando a sistematização da instrução educacional para a população. O 

movimento começou a tomar corpo por meio de debates e proposições feitas por 

intelectuais da época, a exemplo de Fernando Azevedo, Anísio Teixeira, Lourenço 

Filho, entre outros. 

Nessa ocasião, a sociedade brasileira passava por um momento de grande 

ebulição política e social que se iniciou por volta da década de 1920, logo após a 

Primeira Guerra Mundial. Nota-se que na ocasião a reorganização política no país 

sofreu várias mudanças impulsionadas pelas novas demandas sociais, com destaque 

para o nacionalismo que começou a tomar força no interior de vários países da 

América Latina, sendo o Brasil um deles. Na ocasião, observou-se o surgimento de 

movimentos sociais, intelectuais e culturais mais solidificados, entre outros, 

demandando uma reestruturação desse país para atender as novas demandas 

(CARVALHO, 2002).  

Ainda na década de 1920, especificamente em 1924, foi criada a Associação 

Brasileira de Educação (ABE) por um grupo de intelectuais preocupados com a 

educação. A ABE foi considerada como de “máxima importância para a renovação 

do ensino, por ter sido um fórum de debates livre e altamente qualificado, que 

exercia uma função crítica e combativa em relação ao próprio governo” (BUFFA; 

NOSELLA, 1997, p. 61). Essa associação também contribuiu para a criação do 

Ministério da Educação e Saúde, em 1930. Nesse período, a educação ainda se 

encontrava estreitamente ligada às questões relacionadas com a saúde, o tratar do 

corpo físico. A formação intelectual e técnica não se apresentavam como objetivos 

principais da educação. Talvez isso se deva ao fato de até pouco, antes disso, o Brasil 
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ainda era um “país com uma educação inteiramente elitista, jesuítica e autoritária” 

(BUFFA; NOSELLA, 1997, p. 64). 

Conforme esses autores, a ABE desempenhou importante papel para a 

demarcação da autonomia da esfera educacional por meio de reuniões, conferências 

e documentos; tendo como um de seus principais marcos o Manifesto dos Pioneiros 

da Educação Nova de 1932, “dirigido ao povo e ao governo, assinado por 

expressivos intelectuais empenhados na modernização do ensino” (BUFFA; 

NOSELLA, 1997, p. 66). 

Entre aqueles que avançaram com as ideias relacionadas com a educação, 

destaque é dado ao movimento dos Pioneiros da Educação Nova, formado por uma 

elite intelectual, a qual ergueu a bandeira em defesa de uma educação mais 

popularizada e levantou questões relacionadas com a importância da estruturação 

educacional no país. Por influência desse movimento, a importância da educação 

formal começa a tomar corpo e visibilidade em nível nacional. Algumas de suas 

propostas, apresentadas ainda na década de 1930, somente vieram a ser efetivadas 

bem mais tarde, depois de várias décadas. Entre elas, destacamos: a) Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional; b) Plano Nacional de Educação; c) expansão 

educacional para todo o país; d) formação de professores; e e) fundo educacional 

específico, entre outras. Para efeito deste trabalho, apresentaremos, durante a 

discussão, aquelas que mais se destacam para a contextualização do objeto de estudo 

em questão. 

 

2.2 O DEBATE SOBRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: DOIS PROJETOS EM 

DISPUTA 

 

Em relação especificamente à formação docente, o seu campo peculiar nas 

pesquisas educacionais vem se consolidar por volta da década de 1960. Nesse 

momento, observa-se que as reformas do Estado, mesmo que iniciadas 

anteriormente, começam a ser efetivadas em ampla escala sob a égide de 

recomendações de instituições multilaterais, com o Banco Mundial em destaque, 

mediante celebrações de acordos, principalmente nos países da América Latina 
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(FRIGOTTO, 2006). Nos anos de 1990, as reformas assumem proporções gigantescas, 

influenciando tanto nas pesquisas como na elaboração de vasto conjunto de 

legislação.  

Para entendermos essas políticas educacionais, voltadas para a formação de 

professores em nosso país, consideramos que não se desenrolam de maneira 

harmônica, consensual ou desinteressada. Um exemplo disso, na atualidade, se 

encontra na correlação de força e influências no desenvolvimento de políticas 

públicas entre o Estado e entidades ligadas à educação, tais como a Associação 

Nacional de Formação de Professores (ANFOPE), a Associação Nacional de Pesquisa 

e Pós-Graduação em Educação (ANPED), o Fórum Nacional em Defesa da Formação 

de Professores, entre outras, em que cada uma dessas instâncias defende seus 

interesses em uma arena de disputas (FREITAS, 1999, 2002; MAUÉS, 2003). 

Essas e outras entidades, por intermédio de fóruns, seminários e espaços 

democráticos e participativos, vêm desempenhando importante papel na 

consolidação de estudos, pesquisas e propostas direcionadas à formação de 

professores no Brasil. As propostas, depois de intensos debates e reformulações, são 

apresentadas à sociedade e principalmente à comunidade acadêmica e ao governo 

(SAVIANI, 2004). Sendo que, em muitos casos, as propostas são rejeitadas pelo 

governo. 

De acordo com Ferreira (2011), isso pode ser percebido tanto na aprovação da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/1996), como também na 

aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE 2001-2011). Destacamos essas duas 

legislações por entender ter sido com base nelas que se iniciou, de maneira ampla, a 

efetivação das reformas educacionais no campo da formação de professores na 

atualidade. Lembrando que o PNE fora proposto desde 1930; mas somente veio se 

efetivar de fato após a promulgação da LDB 9394, no ano de 1996. 

Em relação à LDB 9.394/1996 e o PNE 2001-2011, no que se refere a sua 

tramitação e aprovação, Saviani (2004) destaca que, a primeira, quando de sua 

promulgação, restava-lhe somente a capa da proposta original apresentada ao 

Senado por Darci Ribeiro; já o PNE 2002-2011, de acordo com Ferreira (2011, p. 866), 

“foram duas as propostas de Plano Nacional de Educação apresentadas ao 
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Congresso Nacional: uma, do Ministério da Educação (MEC) e outra, da Sociedade 

Brasileira”. Para essa autora, 

 

A apresentação das duas proposições materializava mais do que a 
existência de dois projetos de escola, duas propostas de política 
educacional; elas de fato traduziam dois projetos antagônicos de país. 
Por um lado, o projeto democrático e popular, expresso na proposta 
da sociedade; por outro, o neoliberal – tradução da política do capital 
financeiro internacional e da ideologia disseminada pelas classes 
dominantes – devidamente refletido em termos de diretrizes e metas 
no projeto do governo. (FERREIRA, 2011, p. 867). 
 
 

Contrariando o projeto democrático e popular, Santana e Amorim (2011, p. 

858) destacam que “os professores têm sido considerados mais como meio ou recurso 

para o melhoramento da qualidade da educação do que como sujeitos protagonistas 

ativos dos processos de mudança”, em que sua formação apresenta-se como direito 

inalienável e dever do Estado. Essa distorção na compreensão entre direitos e 

deveres efetiva-se pela dualidade de concepções e interesses em disputa no rol do 

desenvolvimento das políticas públicas em que se apresentam dois projetos 

antagônicos de sociedade. Um deles presente nos ditames da reforma e outro 

apresentado pelas inúmeras entidades representativas da sociedade civil organizada. 

Para Saviani (2009), existem dois modelos educacionais existentes e em 

evidência na arena política brasileira. Ambos em disputa, principalmente nas últimas 

décadas. De um lado, a defesa da formação de professores construída coletivamente 

em uma concepção sócio-histórica de educador, rompendo com a dimensão 

tecnicista, conteudista e mercadológica. De outro lado, as políticas desenvolvidas 

pelo Ministério da Educação (MEC), 

 

Materializadas nas normatizações e nos referenciais dá contorno à 
reforma do ensino superior no campo da formação de professores, 
feita às avessas, à revelia e à margem do movimento dos educadores, 
das IES, e dos cursos de formação, como parte da reforma mais geral 
do ensino superior e da reforma do Estado. (FREITAS, 1999, p. 28). 

 
 

Para entender como se desenvolvem essas relações de forças precisamos levar 

em consideração que a sociedade estrutura-se em arenas de disputas e que existem 
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grupos buscando legitimar suas concepções e interesses. Nesse sentido, levando em 

consideração as forças hegemônicas, observa-se que as reformas do Estado têm por 

finalidade adequar a sociedade às novas determinações neoliberais, com a 

reestruturação produtiva (POPKEWITZ, 1997; FREITAS, 1999, 2002; MAUÉS, 2003; 

FRIGOTTO, 2006; MORORÓ, 2012 entre outros). Portanto, para 

 
Discutir a Formação de Professores hoje no Brasil implica, 
necessariamente, trazer à tona o Projeto neoliberal que vê na 
formação de professores importância estratégica para a consolidação 
das reformas educativas que, nessa perspectiva, são fundamentais 
para o aprimoramento do processo de acumulação de riquezas. 
(MORORÓ, 2012, p. 3512). 
 
 

Concomitantemente a essa tendência, concebemos como marco inicial para os 

encaminhamentos das reformas das políticas educacionais para a formação de 

professores na atualidade no Brasil a promulgação da LDB 9.394/1996. Sob a 

influência desse dispositivo legal é que se materializa a “expansão da oferta de 

cursos superiores para professores em exercício” (MORORÓ, 2012, p. 3513), assim 

como a corrida desses profissionais para a obtenção da graduação (CABRAL, 2010). 

Nesse contexto, os profissionais da educação se sentiram “pressionados pela 

interpretação (intencionalmente equivocada)” (MORORÓ, 2012, p. 3513), desse 

dispositivo, a se responsabilizarem pela própria formação em exercício. 

Essa lei também apresenta pontos que podem ser considerados como avanço 

para a formação docente, como, por exemplo, no que se refere ao modelo de 

formação vigente, mais conhecido como “3 + 1”. Portanto, 

 

O atual enquadramento legal da formação de professores, a partir da 
LDB/1996, traz pressupostos e orientações para a organização e 
desenvolvimento dos cursos de licenciatura que rompem com uma 
tradição iniciada no país em 1934, quando foram criados os primeiros 
cursos superiores de formação de professores, por meio do modelo 
denominado de “3 + 1” (três anos de conteúdos específicos da 
respectiva área do conhecimento e um das chamadas disciplinas 
pedagógicas). (SCHEIBE, 2010, p. 989). 
 
 

Mesmo demonstrando avanço para a época, para Libâneo e Pimenta (1999) tal 

concepção adotada na legislação não garantiu a superação do modelo vigente até 
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então. Ou seja, ainda prevalece a dicotomia entre o saber pedagógico e os conteúdos 

específicos de cada área do conhecimento. 

 

2.3 EXPANSÃO DAS LICENCIATURAS NO BRASIL 

 

Dando continuidade às políticas educacionais para a formação de professores, 

ainda no início da década de 2000, várias universidades públicas, em todo o Brasil, 

começaram a oferecer cursos de graduação (presenciais e à distância) para atender a 

demanda, por meio de convênios com as secretarias de educação estaduais e 

municipais (CABRAL, 2010).  

Mesmo assim, essa oferta não conseguiu atingir de maneira igualitária todas 

as regiões brasileiras, tendo em vista o grande quantitativo de profissionais da 

educação sem a devida formação e principalmente pelas especificidades regionais e 

estaduais. Entre os obstáculos enfrentados podemos destacar: alto índice de evasão; 

falta de articulação entre a União, universidades, Estados e municípios; 

descontinuidade dos programas; entre outros (SCHEIBE, 2010; GATTI; BARRETTO; 

ANDRÉ, 2011).  

Libâneo e Pimenta (1999) chamavam a atenção para a necessidade de definir 

de maneira explícita a estrutura organizacional para a criação de um sistema nacional 

de formação de professores para a Educação Básica. Para os autores, seria preciso 

estabelecer os locais institucionais para abarcar os cursos de formação docente. 

Levando em consideração as inúmeras disparidades regionais no Brasil, 

Mororó (2012) destaca duas questões fundamentais, as quais devem ser levadas em 

consideração para pensar uma política de formação de professores em larga escala 

nesse país. Em primeiro lugar,  

Não é possível a implantação de uma política sem um Sistema 
Nacional de Educação que articule todas as ações de Estado 
(municípios, estados e União) de forma coerente e coesa, 
contemplando todos os aspectos relativos à educação. E em segundo 
lugar, porque a oferta de cursos na modalidade presencial das 
instituições públicas é insuficiente e qualquer tentativa de sua 
ampliação sobrecarregará ainda mais os docentes de ensino superior, 
contribuindo para o estabelecimento de uma nova reconfiguração 
mercadológica de seu trabalho através do pagamento de bolsas. 
(MORORÓ, 2012, p. 3511). 
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Nesse contexto de embates, observa-se que a atuação do Ministério da 

Educação (MEC) e do Conselho Nacional de Educação (CNE), principalmente no que 

se refere à regulamentação da LBD 9.394/1996, provocou “a mobilização dos 

educadores de todos os níveis de ensino para rediscutir a formação de profissionais 

da educação” (LIBÂNEO; PIMENTA, 1999, p. 241). 

Por meio de inúmeras mobilizações realizadas por entidades representativas 

de educadores, levando em consideração a necessidade e urgência da criação de 

mecanismos capazes de resolver a carência de profissionais da Educação Básica 

formados em nível superior, na segunda metade da década de 2000, acontecem 

vários eventos, com destaque para Conferência Nacional de Educação (CONAE), em 

que é dado destaque para a criação de uma política nacional para a formação docente 

(SAIONARA, 2010). Nesse sentido, buscaremos traçar em linhas gerais como se 

configurou a criação e implementação dessa política nacional. 

 

2.4 DEMANDAS EMERGENTES PARA A CRIAÇÃO DO PARFOR E SUA 

CONSOLIDAÇÃO 

 

As reivindicações por políticas públicas voltadas para a formação de 

professores no Brasil não são novas. Elas tomaram grande proporção, principalmente 

na década de 1980, período em que o país passou por mudanças em sua organização 

política, social e econômica. Nesse momento estava em curso a transição do Regime 

Militar para a redemocratização do país (SAVIANI, 2004). 

Os segmentos da sociedade civil organizada reivindicavam a reestruturação 

do sistema educacional e que a educação pública fosse democratizada. Também 

estava em pauta o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a formação 

de professores (SAVIANI, 2004), uma vez sendo esse profissional o agente que 

desempenhará as políticas educacionais diretamente com os alunos a serem 

formados.  

Nesse contexto, na segunda metade da década de 1990 e início do ano de 2000, 

sob influência da determinação da LDB 9.394/1996, ou convicção política, ou ainda 

por vários outros fatores, muitos professores, os quais se encontravam em exercício 
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na Educação Básica e não contavam com licenciatura plena, começaram a buscar 

maneiras para adquirir tal formação (CABRAL, 2010). A partir desse momento houve 

grande aumento de matrículas em cursos superiores em todo o Brasil, nas mais 

variadas instituições públicas e privadas, nas modalidades presencial, semipresencial 

e à distância. 

Esse crescimento acelerado não se deu de forma igual para todas as regiões do 

Brasil. Das regiões que mais demonstravam dificuldades se destacavam as regiões 

Norte e Nordeste. Em relação à distribuição de matrículas em cursos de graduação 

presenciais, essas regiões, no ano de 2001, contavam respectivamente com os 

seguintes percentuais: região Norte 4,7%; região Nordeste com 15,2%; já as regiões 

Sudeste, Sul e Centro Oeste contavam juntas com uma somatória de 80,1% das 

matrículas (BRASIL, 2011). 

No ano de 2010, esses números se alteraram passando para 6,5% na região 

Norte e 19,3% para região Nordeste, ficando as outras regiões com um porcentual de 

74,2% (BRASIL, 2011). As regiões Norte e Nordeste passaram de 19,9% para 25,8%. 

De acordo com o Censo da Educação Superior 2010 (BRASIL, 2011), mesmo 

com a expansão dos números de matrículas entre os anos de 2001 a 2010, houve 

queda substancial no ano de 2009. Já no ano de 2010 houve aumento significativo no 

número de matrículas; um total de “6.379.299, [esse quantitativo] representa mais 

que o dobro das matrículas de 2001. Apesar do caráter preponderantemente privado 

da expansão” (BRASIL, 2011, p. 7). 

Ainda de acordo com o Censo da Educação Superior 2010, “diante da 

necessidade de rápida resposta para a formação de profissionais, e com a evolução 

das novas tecnologias, novos formatos de cursos têm sido adotados”. [Entre os 

formatos, destacam-se os] “cursos na modalidade de ensino a distância e os cursos de 

menor duração” (BRASIL, 2011, p. 3). 

O desenvolvimento desses cursos acompanhou o processo de consolidação 

das reformas educacionais aplicadas, principalmente nos países da América Latina, 

recomendadas por instituições financeiras multilaterais. Para Gentili (1998), criou-se 

uma falsa ideia de consenso, envolvendo as políticas públicas voltadas para o social, 
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o qual, em sua essência, buscou aplicar nos países do “terceiro mundo” ações 

voltadas para ampliar o Projeto neoliberal. 

Além de o Estado buscar responder aos interesses apresentados pelas 

reformas, ou seja, investir na área econômica em detrimento da área social (DEMO, 

1994), observa-se que houve um intenso debate e reivindicação por parte de 

segmentos da sociedade civil organizada, principalmente por entidades 

representativas e ligadas aos profissionais da educação, no que se refere à 

constituição de um sistema nacional para formação docente (SAIONARA, 2010). Para 

esses segmentos, tal sistema basearia-se nas inúmeras pesquisas e proposições feitas 

pelos movimentos sociais. De acordo com Libâneo e Pimenta (1999, p. 240), 

 

O marco histórico de detonação do movimento pela reformulação dos 
cursos de formação do educador foi a I Conferência Brasileira de 
Educação realizada em São Paulo em 1980, abrindo-se o debate 
nacional sobre o curso de pedagogia e os cursos de licenciatura. 
 
 

No decorrer das décadas de 1980 e 1990, as pesquisas e movimentos sociais se 

ampliaram e a ANFOPE, 

 

Como produto do debate, consolidou a constituição do princípio de 
base comum nacional para a formação docente, e considera a 
docência – entendida como trabalho pedagógico – o maior fator de 
identidade profissional de todo o educador. Tal compreensão levou o 
movimento a formular um novo paradigma que se contrapõe à 
conjuntura vigente. (SAIONARA, 2010, p. 122). 
 

Mesmo com a apresentação desse novo paradigma juntamente com o processo 

de consolidação e ampliação do Projeto neoliberal, foi criado o Decreto de nº 6.755, 

de 29 de janeiro de 2009, que institui a Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica. Em seguida, por meio da Portaria 

Normativa nº 09, de 30 de junho do mesmo ano, o MEC institui-se o Plano Nacional 

de Formação dos Professores da Educação Básica (PARFOR), no âmbito do 

Ministério da Educação, por intermédio da Fundação de Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); cabendo à CAPES repassar 

recursos para custeio das despesas assumidas pelas Instituições Públicas de 
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Educação Superior (IPES),  para realizar os pagamentos de bolsas aos professores que 

ministrarem aulas nos cursos e de seus respectivos coordenadores além de 

acompanhar e avaliar a implantação e desenvolvimentos dos cursos. 

O PARFOR sinaliza para o estabelecimento da articulação entre a União, as 

secretarias de educação estaduais, distrital e municipais e as Instituições Públicas de 

Educação Superior (IPES) (BRASIL, 2009a). Busca fomentar a oferta de turmas 

especiais em cursos de primeira licenciatura, para atender os professores que ainda 

não possuem essa formação; segunda licenciatura, direcionada àqueles que, mesmo 

contando com formação superior, encontram-se atuando em áreas distintas; e 

formação pedagógica, para contemplar os professores que contam somente com 

bacharelado ou licenciatura curta e também para tradutores intérpretes de Libras que 

se encontram em exercício na rede pública da Educação básica.  

Nesse cenário, 76 instituições de ensino superior aderiram ao PARFOR, com a 

participação, inicialmente, de 21 Estados brasileiros, com a meta de “organizar as 

demandas e ofertas dos cursos de formação inicial e continuada do país até o ano de 

2014” (MORORÓ, 2012, p. 3510-11).  

O Decreto de nº 6.755 estabelece em seu artigo 2º que “são princípios da 

Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica:” 

 

I – a formação docente para todas as etapas da educação básica como 
compromisso público de Estado [...]; 
III – a colaboração constante entre os entes federados na consecução 
dos objetivos da Política Nacional de Formação de Profissionais da 
Educação Básica, articulada entre o Ministério da Educação, as 
instituições formadoras e os sistemas e redes de ensino; 
IV – a garantia de padrão de qualidade dos cursos de formação de 
docentes ofertados pelas instituições formadoras nas modalidades 
presencial e à distância; 
V – a articulação entre a teoria e a prática no processo de formação 
docente, fundada no domínio de conhecimentos científicos, 
contemplando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 
(BRASIL, 2009). 
 
 

Esses princípios podem apontar para a possibilidade de uma reestruturação 

das políticas de formação de professores em nosso país. Mas, não vêm 
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acompanhados de uma política permanente para a formação de professores da 

Educação Básica no Brasil.  

Entre os objetivos do Decreto nº 6.655/09, está a expansão das matrículas nas 

instituições superiores, privilegiando as públicas na modalidade presencial; 

valorização docente, incluindo progressão na carreira, estímulo ao ingresso e 

permanência. 

Outro ponto que merece destaque para a consolidação do PARFOR, no que se 

refere à maior participação dos vários segmentos ligados à educação, encontra-se na 

publicação da Portaria nº 883 de 16 de setembro de 2009, a qual estabelece as 

diretrizes nacionais para o funcionamento dos Fóruns Estaduais Permanentes de 

Apoio à Formação Docente, criados pelo Decreto nº 6.755/2009. Para Saionara (2010), 

a criação desses Fóruns representa a grande inovação desse decreto, ou seja, 

possibilita a integração e diálogo entre as instâncias promotoras dos cursos 

destinados à formação dos professores da Educação Básica em exercício. 

Entre as instâncias que podem e devem participar dos Fóruns estão as 

secretarias estaduais e municipais de educação, representantes do MEC e do CNE, 

representante das instituições públicas de educação superior em seus respectivos 

estados, representante da CNTE, entre outros. 

O papel dos fóruns é elaborar os planos estratégicos para o bom 

funcionamento dos cursos ofertados. Dentre suas atribuições, destacamos a) articular 

as ações voltadas ao desenvolvimento de programas e ações de formação inicial e 

continuada; b) coordenar a elaboração e aprovar as prioridades e metas dos 

programas; c) propor mecanismos de apoio complementar ao bom andamento dos 

cursos; d) propor ações específicas para a garantia de permanência e rendimento 

satisfatório dos profissionais da Educação Básica; e) zelar pela observância dos 

princípios e objetivos do PARFOR, entre outros. 

De acordo com a CAPES, até o ano de 2012, foram implantadas 1920 turmas, 

contando com a frequência de 54.000 professores da educação, com a participação de 

cerca de 400 municípios (BRASIL, 2010). 

Observa-se que o PARFOR significa um avanço no que se refere à organização 

da formação de professores em nível nacional, pois pode expressar a tentativa de 
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garantir antigas reivindicações sociais. Contudo, “das concepções e das propostas de 

programas de ação à sua realização concreta, sabe-se que há diferenciais importantes 

relativos a contextos específicos, contextos administrativos e financeiros e pessoal 

envolvido” (GATTI;  BARRETTO; ANDRÉ, 2011, p. 122). Nesse sentido, torna-se 

prudente levar em consideração que tudo aquilo que se apresenta em uma 

determinada proposta pode ser parcial ou extremamente modificado quando de sua 

implementação. 

Gatti, Barretto e André (2011), em estudo recente, apontam que há necessidade 

de avaliação mais rigorosa tanto para a autorização como para o acompanhamento 

do funcionamento de cursos ligados ao PARFOR. Afirmam que muitas das 

atribuições expressas pelo Programa não foram detectadas no desenvolvimento de 

vários cursos e nem sequer constavam em seus projetos pedagógicos. 

Além do mais, questões simples às vezes não são levadas em consideração na 

organização dos Programas. Entre elas, destacam-se a) a escolha de coordenadores e 

professores formadores sem experiência em cursos de licenciaturas; b) não se leva em 

consideração o público alvo composto de professores os quais já contam com 

experiência na docência; c) distanciamento entre as competências que se objetiva 

para que os alunos desenvolvam com as disciplinas oferecidas no curso; d) 

sobrecarga de conteúdos nas disciplinas específicas, deixando aquém os conteúdos 

pedagógicos; e) cursos que se aproximam mais do bacharelado do que da 

licenciatura; f) a não observância de possíveis dificuldades de aprendizagem 

expressas pelos alunos, entre outros (GATTI; BARRETTO; ANDRÉ, 2011). 

Para Saionara (2010, p. 119), o PARFOR “tem se mostrado um tanto tímido e, 

talvez contingenciada pelas características de políticas anteriores, ou ainda, limitada 

pelos interesses corporativos de setores presentes em nossa sociedade”. Desta forma, 

observa-se que o PARFOR, da maneira como está se efetivando, não rompe com 

velhos problemas e obstáculos enfrentados em nosso Sistema Educacional.  

Mediante o exposto e levando em consideração que as políticas públicas 

voltadas para formação de professores, assim como várias outras, encontram-se em 

uma arena de disputa em que se entrelaçam forças antagônicas para sua efetivação, 

buscaremos a seguir, em linhas gerais, demonstrar a efetivação dessas políticas, 
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especificamente aquelas voltadas para a formação em exercício de professores da 

área de Ciências. 

  

2.5 FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EXERCÍCIO  

 
 

Pesquisas demonstram que no Brasil as políticas e programas direcionados 

para a formação de professores, principalmente das áreas específicas (Biologia, Física, 

Química e Matemática), muitas vezes têm caráter pontual e são insuficientes e falhos 

para atender toda a demanda existente e no planejamento de futuros quadros 

(OLIVEIRA, 1983; CHAPANI, 2011). Desta forma, vem se mantendo, ao longo do 

tempo, a prática de se formar os professores em exercício por meio de programas 

emergenciais. 

Nascimento (2012), com base em análises de documentos referentes aos anos 

de 1960, destaca que nessa década houve significativo crescimento dos índices de 

escolaridade. Mas esse crescimento não foi acompanhado pelo devido investimento 

nas políticas de formação de professores para atender a nova demanda.  

Em resposta, o sistema educacional brasileiro buscou alternativas para suprir a 

carência no quadro de professores em curto prazo, tanto para prover as necessidades 

em nível de quantidade como também de qualidade. Para tanto, o governo militar 

desenvolveu uma série de reformas nos vários níveis de ensino, desde a educação 

básica à universidade. Para Nascimento (2012, p. 340), “uma das modificações foi a 

criação das licenciaturas curtas em outubro de 1964, por meio de Indicação do 

Conselho Federal de Educação, proposta pelo Conselheiro Newton Sucupira”. Para o 

autor, 

A licenciatura curta surgiu, neste momento, em ‘caráter experimental’ 
e emergencial. A prioridade deveria ser a política de valorização e 
reformulação das Faculdades de Filosofia e suas licenciaturas e a 
‘aplicação sistemática do exame de suficiência tendo em vista o maior 
número de professores a curto prazo’. A perspectiva era a do mínimo 
por menos, isto é, o mínimo de qualificação necessária ao exercício da 
atividade docente pelo menor custo e tempo possíveis. Nesta 
perspectiva mais valeria uma formação aligeirada do que formação 
alguma. (NASCIMENTO, 2012, p. 341). 
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Seguindo essa política emergencial, na década de 1970, foram criados no 

Estado da Bahia programas de formação de professores na modalidade de 

licenciaturas curtas para atender a demanda de professores na área de Ciências 

naturais e Matemática. Chapani (2011) afirma em seus estudos que até hoje ainda 

existe a carência de formação de professores dessas áreas. 

Em meio às políticas de formação de professores nas décadas de 1970 e 1980, 

para Chapani (2011, p. 114), as licenciaturas curtas significaram “tipicamente um 

exemplo que como soluções emergenciais para a rápida habilitação de professores, 

especialmente dos que já se encontram em exercício, passaram a se constituir em 

regra geral de formação”. 

Já no final da década de 1980, as pesquisas relacionadas com a educação se 

alargaram e nesse mesmo período observamos várias transformações políticas e 

sociais, tanto em nível nacional como internacional, as quais iriam influenciar direta e 

indiretamente os rumos das reformas direcionadas para a formação de professores 

no Brasil e, evidentemente, no Estado da Bahia. 

Levando em consideração a exigência legal, contida na LDB 9394/1996, acerca 

da formação dos profissionais da educação, os cursos e programas emergenciais para 

a formação docente dos anos iniciais do Ensino Fundamental em exercício 

 

Começam a tomar corpo nas universidades baianas a partir de 1998, 
quando então, a Universidade Estadual da Bahia – UNEB, 
pioneiramente, lança o Programa Rede UNEB 2000, realizando a 
primeira seleção de professores/alunos para a etapa que se iniciaria 
em março de 1999. (MORORÓ, 2012, p. 3513-14). 
 
 

Essa iniciativa expandiu-se para outras universidades baianas, as quais 

começaram a desenvolver programas de formação de professores, principalmente na 

área de pedagogia, o que, no entanto, não foi suficiente para atender toda a demanda 

de professores que não contavam com a devida formação prevista na LDB 

9.394/1996.  

Em 2009, vários Estados brasileiros aderiram ao Plano Nacional de Formação 

dos Professores da Educação Básica, realizando o levantamento da demanda e 

elaborando os respectivos cursos para atender os professores da Educação Básica. 
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Com a celebração de convênios com o PARFOR, as universidades públicas 

aumentaram a oferta de cursos, nas diversas áreas de licenciaturas, para atender 

gradativamente os professores das redes estaduais e municipais, os quais não 

contavam com formação específica na área de atuação, aqueles que contavam 

somente com bacharelado e/ou licenciatura curta, ou ainda sem formação superior. 

Nesse cenário foi implantado na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB), no ano de 2009, no município de Vitória da Conquista, o Curso de 

Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, ligado ao PARFOR, objeto deste estudo. 

 

2.6 FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS  

 

Com o avanço das ciências e tecnologias, a sociedade deparou-se com novas 

demandas no que se refere ao seu uso, apropriação, compreensão e até mesmo com o 

processo de submissão das ciências e tecnologias por meio da lógica mercadológica e 

capitalista, a qual gera grande exclusão social. Nesse processo, foram postas grandes 

expectativas na contribuição das ciências nas humanidades modernas, mas “não se 

tem cumprido, e assistimos a um fracasso generalizado e, o que é pior, a uma 

crescente recusa dos estudantes para a aprendizagem das ciências e incluso para a 

própria ciência” (CACHAPUZ et al., 2011, p. 38). 

Nesse cenário, a formação de professores de Ciências assume papel 

fundamental na tentativa de reverter essa situação, uma vez sendo o professor que 

atuará diretamente com os estudantes. Para tanto, é preciso levar em consideração a 

existência de um elevado número de professores os quais atuam na Educação Básica 

e não contam com formação superior, principalmente nas áreas de Ciências e 

Matemática (AROEIRA, 2009). A ausência de uma formação específica na área das 

Ciências ocasiona inúmeros obstáculos para a superação do problema apontado. 

 No discurso de resolver essa situação, nas últimas décadas vêm sendo 

implementados programas de formação docente em exercício sem que os mesmos se 

estruturem com base nas discussões acadêmicas desenvolvidas nas diversas áreas 

(FREITAS, 1999). Portanto, as políticas públicas voltadas para a formação de 

professores para o ensino de Ciências, seja inicial, em exercício ou continuada, 
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acabam ficando aquém do que recomendam as pesquisas e discussões da área, em 

que são levantados os principais problemas e apontadas possíveis soluções.  

Seguindo a agenda das reformas, para Menezes (2001, p. 48), “especificamente no 

que se refere à formação inicial de professores de Ciências, países relativamente 

diferentes mostram aparentemente um mesmo desencontro entre formação científica 

e preparo didático”.  

Gil-Pérez (2006) destaca que em muitos casos as universidades, de um lado, 

enfatizam cursos voltados para conteúdos científicos e, de outro, cursos de educação 

distanciados desses mesmos conteúdos. Em relação à formação continuada, ajusta-se 

a mesma lógica, limitando-a a programas de reciclagem científica ou complementos 

pedagógicos. 

Na tentativa de equacionar esse problema, envolvendo a dicotomia entre a 

formação didática e a formação científica, vários países ibero-americanos 

implementaram programas de formação continuada, sem que houvesse a devida 

articulação dentro da própria universidade e dessa com outros espaços destinados 

para tal. De acordo com Menezes (2001, p. 50), “trata-se de iniciativas isoladas e 

notadamente insuficientes”. 

Outra questão à qual Menezes (2001) chama a atenção encontra-se no fato de 

vários países ibero-americanos realizarem diagnósticos em uma visão crítica acerca 

da situação da formação inicial para o ensino de Ciências, ou até mesmo a sua falta, 

deixando à parte a formação continuada, sem que haja a devida articulação entre as 

mesmas. Desta forma, observa-se a desarticulação entre as políticas públicas para a 

formação docente. 

Menezes (2001), ao analisar historicamente a formação continuada de 

professores de Ciências, salienta que nunca foi tão necessário quanto nas últimas 

décadas, seja o debate ou o desenvolvimento de políticas públicas para essa área. 

Para o autor, as experiências acumuladas no que se refere à formação de professores 

de Ciências são muitas e riquíssimas. Mas, parece-lhe haver grandes obstáculos os 

quais nos impedem aprender com essas experiências. 

 



53 

 

2.7 FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EXERCÍCIO PARA O ENSINO DE 

CIÊNCIAS: O CASO BRASILEIRO 

 

Mesmo que a discussão acerca dos conhecimentos em Ciências tenha tomado 

grande proporção em vários países desde um século atrás, no Brasil as pesquisas 

vieram a se impulsionar somente por volta da década de 1970, tornando-se “um 

campo de produção científica considerável, com uma comunidade que não cessa de 

crescer” (MALDANER; ZANON; AUTH, 2006, p. 49). Para esses autores, 

  

As questões pesquisadas abrangem um amplo leque de preocupações 
que envolvem a natureza da ciência, aprendizagem e 
desenvolvimento dos estudantes, métodos de ensino e da própria 
pesquisa na área, relação entre ciência e o contexto social, formação 
de professores, currículo e muitas outras. (MALDANER; ZANON; 
AUTH, 2006, p. 49, grifo nosso). 
 
 

Entre as inúmeras questões abordadas, elegemos a formação de professores 

não como a única, mas como uma das mais relevantes para o desenvolvimento do 

ensino de Ciências; pois é justamente o professor que estará diretamente trabalhando 

com o alunado. Sendo que, para esse profissional desempenhar um trabalho 

significativo e relevante, precisará ter o mínimo de domínio das questões 

mencionadas, entre outras, e esse domínio só será possível por meio de uma 

formação ampla e consistente. 

A ênfase acerca da importância do papel do professor, assim como de sua 

formação, para o ensino de Ciências, começou a tomar corpo no Brasil justamente na 

década de 1970, momento em que as pesquisas avançaram nessa área. Segundo 

Maldaner, Zanon e Auth (2006, p. 52), nesse momento “começou-se a constatar as 

enormes lacunas na formação científica e na educação em geral das novas gerações 

diante das necessidades sempre maiores de conhecimentos e que mudavam 

rapidamente”. Com as mudanças em curso e com o avanço tecnológico e científico, 

constatou-se que o perfil de professor existente, naquele momento, não mais atendia 

às novas demandas, uma vez que esses professores não tinham acompanhado os 

avanços nas concepções acerca das Ciências. 
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Outro fator que merece destaque encontra-se na expansão das matrículas para 

um grande público que até então não frequentava a escola. Para Menezes (2001), 

houve uma grande degradação na educação científica em nossa base escolar, 

proporcionada pela ampliação do acesso popular, uma vez que essa ampliação não 

foi acompanhada de políticas públicas que garantissem um quadro suficiente de 

professores formados para atuar nessa área. Com a falta de planejamento em 

políticas de formação de professores, esses passaram a necessitar cada vez mais de 

formação complementar em exercício permanentemente. Menezes (2001, p. 56) ainda 

salienta que “em nenhuma outra época do passado recente, foi tão deficiente a 

formação inicial média de nossos professores de Ciências nem tão grande o número 

de professores ensinando Ciências no ensino médio sem qualquer qualificação”.  

Mesmo constatando, depois de décadas, a carência no que diz respeito à 

formação continuada para atender aos professores em exercício na educação formal, 

Fuenzalida (2001), por meio de estudos realizados nas décadas de 1980 e 1990, afirma 

categoricamente que em nosso país, até então, não existiam políticas públicas 

direcionadas claramente para a formação permanente dos professores de Matemática 

e Ciências. Destaca ainda alguns dos principais obstáculos enfrentados na formação 

continuada. Entre os problemas estão: 

  

Ausência de ações conjuntas e coordenadas entre os ministérios de 
Educação e as instituições formadoras a médio e a longo prazo; 
desvinculação programada entre instituições formadoras e 
professores em serviço; escassez de programas de longo alcance, com 
realização apenas de atividades pontuais; dificuldades para a 
formação de grupos de inovação e investigação com participação de 
professores universitários e do ensino secundário; dificuldades de 
produção em massa de materiais educativos que incorporem os 
avanços, os quais são produzidos principalmente com critérios 
comerciais; limitações econômicas dos docentes para realizar cursos 
de aperfeiçoamento; conformismo dos docentes com seu trabalho 
rotineiro; carência de publicações para docentes com experiências de 
inovação em seus respectivos campos; dificuldades de deslocamento 
nas regiões, tornando impossível as viagens aos grandes centros. 
(FUENZALIDA,  2001, p. 62). 
 
 

Como condição básica para que haja uma possível superação de todos os 

obstáculos assinalados, Fuenzalida (2001) aponta para o Estado, não o único, mas, 
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sendo o principal organizador da esfera pública. Nesse sentido, destaca algumas 

ações que o Estado deveria promover na intenção de resolver ou minimizar a 

problemática da formação de professores. Entre elas:  

 

a) O Estado, como promotor da qualidade e equidade da Educação 
no sistema escolar, deve estabelecer as orientações globais e dos 
distintos níveis do sistema consideradas comuns à população. Desse 
modo, deveria elaborar propostas sobre as demandas e qualidades 
necessárias ao exercício profissional dos professores. [...]; b) o Estado 
deveria ter um papel orientador e convocador das instituições e 
atores sociais de forma que centralizasse os maiores esforços na 
realização de uma formação continuada de caráter nacional, por um 
lado, e adequado e com pertinência local, por outro; e c) é necessário 
que o Estado estabeleça um programa nacional de formação 
continuada de professores que permita: focalizar as populações e 
zonas de acordo com as políticas sociais nacionais; orientar seus 
objetivos segundo as linhas de política curricular e administrativa; 
estabelecer, de modo específico, investimentos de recursos 
financeiros, de infraestrutura e de pessoal; implementar uma 
estrutura organizacional que permita alcançar os objetivos [...]. 
(FUENZALIDA, 2001, p. 62-3).  
 
 

Nesse sentido, para Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002, p. 33), “o desafio de por 

o saber científico ao alcance de um público escolar em escala sem precedentes [...] 

não pode ser enfrentado com as mesmas práticas docentes das décadas anteriores ou 

da escola de poucos e para poucos”. Para esses autores, as práticas docentes 

precisariam ser mudadas para atender os novos desafios postos ao ensino de 

Ciências em virtude dos avanços tecnológicos e científicos e, também, pelo público 

diferenciado que passara a frequentar a escola. Logo, atenção diferenciada precisaria 

ser dada à formação de professores para atender satisfatoriamente essa nova 

demanda. 

Mesmo com o avanço nas pesquisas sobre o ensino de Ciências, as quais 

demonstravam a necessidade de mudanças substanciais e urgentes para essa área, 

envolvendo novas formas de agir pedagogicamente, novos conhecimentos 

epistemológicos e conceituais por parte dos professores, o que se observou foi a 

continuidade de enormes lacunas na formação científica, principalmente nos anos de 

1970 e 1980 (MALDANER; ZANON; AUTH, 2006). Segundo esses autores, as 

pesquisas desenvolvidas para compreender os avanços e limitações para o ensino de 
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Ciências, nas últimas décadas, apontaram inúmeros caminhos a serem percorridos. 

Mesmo assim, 

 

Parece que os resultados da investigação e as soluções apontadas não 
chegaram às salas de aula, atribui-se esse fato ao despreparo dos 
professores, a sua prática acomodada de ‘dar aulas’, às condições de 
trabalho, às orientações curriculares instaladas nas escolas, à falta de 
material para o ensino e outros. (MALDANER; ZANON; AUTH, 
2006, p. 50). 
 
 

Portanto, certa ênfase é remetida para a formação e atuação de professores. 

Sabemos que o problema não reside somente nessa esfera. São inúmeros os entraves 

que impedem o desenvolvimento de uma educação científica condizente com as 

novas demandas sociais, as quais vão desde a elaboração e implementação de 

políticas educacionais, perpassando pela falta de estrutura das escolas, ausência de 

um currículo que corresponda aos anseios culturais do novo público que frequenta a 

escola, valorização da carreira docente, formação de professores, entre outros. Nesse 

cenário, a formação e atuação docente assume posição relevante para 

compreendermos alguns dos inúmeros problemas enfrentados para o ensino de 

Ciências na atualidade. 

Considerando que existe íntima relação entre o perfil formativo dos 

professores para que haja um ensino de Ciências adequado no atendimento das 

novas demandas, Maldaner, Zanon e Auth (2006, p. 52) fazem a seguinte indagação: 

“Quais são os saberes dos professores necessários e suficientes para uma boa relação 

pedagógica na educação científica?”. 

Durante muito tempo acreditava-se que bastava o professor ter domínio do 

conteúdo a ser ensinado para ele proporcionar um bom ensino de Ciências. Esse 

equívoco foi superado nas discussões acadêmicas e passou-se a defender que não 

basta somente dominar o conhecimento da disciplina em seus conteúdos (PEREIRA, 

1999; DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002; CARVALHO, 2006; 

CHAPANI et al., 2009; CACHAPUZ et al., 2011). É preciso ir além, alcançando outras 

questões tão importantes quanto essa, e que todas elas devem ser concebidas em 

conjunto, de maneira indissociável. O domínio da matéria a ser ensinada é tão 
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importante quanto a compreensão dos aspectos pedagógicos, psicológicos, didáticos, 

epistemológicos, sociais, culturais, entre outros. Portanto, é no conjunto e no domínio 

dessas questões que o ensino de Ciências alcançará as perspectivas demandadas por 

nossa sociedade que cada vez mais carece e exige uma resposta significativa da 

escola para uma formação ampla e consistente das novas gerações. Para Delizoicov, 

Angotti e Pernambuco (2002, p. 32), 

 

A atuação profissional dos professores das Ciências no ensino 
fundamental e médio, do mesmo modo que a de seus formadores, 
constitui um conjunto de saberes e práticas que não se reduzem a um 
competente domínio dos procedimentos, conceituações, modelos e 
teorias científicos. 
 
 

Contrariando essas observações, mesmo com todo o avanço nas pesquisas 

voltadas para compreender a problemática envolvendo a formação de professores e o 

ensino de Ciências, observamos que ainda é forte a tendência para o modelo 

empíricoindutivista. 

Dessa forma, os professores da Educação Básica em sua atuação docente, 

possivelmente, ainda continuam carregados da concepção positivista muito criticada 

no campo da Filosofia da Ciência. Portanto, atenção deve ser dada a sua formação 

inicial e continuada em exercício para tentar romper com os inúmeros equívocos 

apresentados, sejam na maneira de compreender o ensino de Ciências, como também 

na atuação docente. Silveira (1996, p. 227) destaca que 

 

O ensino, quando orientado pela epistemologia empirista-indutivista, 
desvaloriza a criatividade do trabalho científico e leva os alunos a 
tomarem o conhecimento científico como um corpo de verdades 
inquestionáveis, introduzindo rigidez e intolerância em relação a 
opiniões diferentes. 
 
 

Na tentativa de romper com esse modelo, Delizoicov, Angotti e Pernambuco 

(2002), Carvalho (2006), Maldaner, Zanon e Auth (2006), Chapani et al. (2009) e 

Cachapuz et al. (2011) defendem que na formação de professores de ciências, seja 

inicial ou continuada, deve ser desenvolvido um trabalho que busque fazer com que 

o professor compreenda as epistemologias e concepções acerca do conhecimento 
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científico, assim como de suas ideias acerca de como se processou e se processa a 

construção do conhecimento das Ciências.  

Na tentativa de superação de obstáculos enfrentados para o ensino de 

Ciências, para a composição de um todo coerente, em que abarca tanto as questões 

envolvendo os conteúdos específicos, culturais, cognitivos, didáticos, pedagógicos, 

epistemológicos, entre outros, Gil-Perez e Carvalho (2006) destacam algumas 

necessidades formativas as quais podem servir como base auxiliadora na formação 

de professores. Entre elas estão: a) a ruptura com visões simplistas de Ciências; b) 

conhecer a matéria a ser ensinada; c) questionar as ideias docentes de “senso 

comum” sobre o ensino e aprendizagem das Ciências; d) adquirir conhecimentos 

teóricos sobre a aprendizagem das Ciências; e) saber analisar criticamente o “ensino 

tradicional”; f) saber preparar atividades capazes de gerar uma aprendizagem 

efetiva; g) saber dirigir o trabalho dos alunos; h) saber avaliar; e i) adquirir a 

formação necessária para associar ensino e pesquisa didática. 

Embora estejam apresentadas separadamente, todas elas devem ser tratadas 

indissociavelmente, mesmo que às vezes uma ou outra apareça com maior ou menor 

ênfase. A ideia é buscar uma coerência entre todas elas, em cada contexto. Consoante 

com Cachapuz et al. (2011, p. 88), “trata-se de gerar uma mudança de atitudes, de 

promover novos valores, de pensar e refletir na e sobre a ciência a partir de novos 

quadros de referências”. É nesse sentido que se apresentam os novos desafios para a 

formação de professores para o ensino de Ciências.  
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS: CAMINHO PERCORRIDO 

 

 

O delineamento metodológico do trabalho científico, principalmente na área 

política e social, não pode e nem dever ser caracterizado simplesmente pela escolha 

das técnicas a serem utilizadas em seu processo de coleta e análise de dados, muito 

menos se distanciar e/ou divergir do marco teórico conceitual adotado na pesquisa. 

Por se tratar de estudo voltado para a análise de uma política pública 

direcionada para a área educacional, especificamente para a formação de professores, 

entendemos que seu campo é multifacetado e sofre influência de inúmeros eventos e 

fatores sociais apresentados no seio de nossa sociedade, cada um com suas 

especificidades situadas no tempo e espaço, eventos e fatores esses todos interligados 

dialeticamente. 

Nesse sentido, para atingir as dimensões histórica, política e social do objeto 

de estudo, utilizamos de uma metodologia articulada com os aspectos teóricos e 

conceituais abordados, sem perder de vista que, de acordo com Minayo (2001, p.16), 

“enquanto abrangência de concepções teóricas de abordagem, a teoria e a 

metodologia caminham juntas, intrincavelmente inseparáveis”. Nesse sentido, 

compreende-se que, “o método científico permite que a realidade social seja 

reconstruída enquanto um objeto do conhecimento, através de um processo de 

categorização (possuidor de características específicas) que une dialeticamente o 

teórico e o empírico” (MINAYO, 2001, p. 35).   

Optamos por uma abordagem do materialismo histórico e dialético, pois esta 

possibilita uma visão mais condizente e totalizadora do objeto de estudo. É preciso 

observar que a dialética não é um método, ela é uma concepção de mundo, a qual 

pode nos guiar, por meio da teorização sem perder a dimensão empírica, em busca 

da compreensão da realidade totalizadora/concreta, rompendo com a alienação da 

cotidianidade, a qual produz as visões da pseudoconcreticidade (FRIGOTTO, 1991; 

KOSIK, 1995). Dessa forma, utilizamos a teorização, frente à realidade posta, para 

compreendê-la, sempre confrontando e analisando aspectos históricos, ideológicos, 
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políticos, sociais, entre outros, em busca de interpretar o objeto de estudo, sem 

perder de vista que 

 

O conhecimento da realidade histórica é um processo de apropriação 

teórica – isto é, de crítica, interpretação e avaliação de fatos – 

processos em que a atividade do homem, do cientista é condição 

necessária ao conhecimento objetivo dos fatos. Esta atividade que 

revela o conteúdo objetivo e o significado dos fatos é o método 

científico. O método científico é mais ou menos eficiente segundo a 

maior ou menor riqueza de realidade – contida objetivamente neste ou 

naquele fato – que ele é capaz de descobrir, explicar e motivar. 

(KOSIK, 1995, p. 54). 

 

 

Concomitantemente à concepção adotada, este estudo teve como princípio 

metodológico a análise de cunho qualitativo entre as proposições e pressupostos 

apresentados pelo curso estudado, legislação sobre o assunto, referencial teórico e 

visão dos sujeitos sociais envolvidos. Defendemos que o princípio dialético 

 

Fornece as bases para uma interpretação dinâmica e totalizante da 
realidade, já que estabelece que os fatos sociais não podem ser 
entendidos quando considerados isoladamente, abstraídos de suas 
influências políticas, econômicas, culturais etc. (GIL, 1999, p. 33). 
 
 

Levando em consideração que estamos tratando de política pública 

direcionada para a área educacional, especificamente a formação de professores, 

utilizamos o princípio metodológico da abordagem de ciclo de políticas 

desenvolvido por Stephen J. Ball e colaboradores (MAINARDES, 2006; 

MAINARDES; MARCONDES, 2009). Essa abordagem nos possibilitará 

contextualizar o objeto de estudo (política local) frente às reformas de Estado 

(política global), levando em consideração as influências ocorridas no 

desenvolvimento dessa política. 

Utilizamos esse princípio metodológico uma vez que, conforme Mainardes 

(2006, p. 6), “as abordagens convencionais e lineares da análise de políticas parecem 

ter sido mais fortemente incorporadas nas pesquisas e publicações brasileiras do que 

as abordagens críticas e dialéticas”. 
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De acordo com Ball (2001, p. 102), 

  

As análises do fluxo e influência das políticas entre as nações, em 
particular, necessitam ser tratadas cuidadosamente. [Uma vez que] as 
nações posicionam-se de uma forma diferente em relação às 
estruturas e efeitos da globalização. [...] A globalização não acontece 
em todos os Estados Nações ao mesmo tempo e exatamente da 
mesma forma. 
 
 

 Nesse sentido, toda política perpassa pelo fluxo de influências em nível 

global, intermediário e local. Não há como precisar, em primeira mão, em qual 

dessas instâncias o poder da influência é exercido com maior ou menor intensidade 

sem a devida observação e cautela. Dessa forma, levamos em consideração de que 

 

A criação das políticas nacionais é, inevitavelmente, um processo de 
“bricolagem”; um constante processo de empréstimo e cópia de 
fragmentos e partes de ideias de outros contextos, de uso e melhoria 
das abordagens locais já tentadas e testadas, de teorias 
canibalizadoras, de investigação, de adoção de tendências e modas e, 
por vezes, de investimento em tudo aquilo que possa vir a funcionar. 
A maior parte das políticas são frágeis, produto de acordos, algo que 
pode ou não funcionar; elas são retrabalhadas, aperfeiçoadas, 
ensaiadas, crivadas de nuances e moduladas através de complexos 
processos de influência, produção e disseminação de textos e, em 
última análise, recriadas nos contextos da prática. [...] As políticas 
nacionais necessitam ser compreendidas como o produto de um nexo 
de influências e interdependências que resultam numa interconexão, 
multiplexidade, e hibridização. (BALL, 2001, p. 102). 
 
 

Por considerar que o surgimento, desenvolvimento e impacto das políticas 

perpassam por um campo multifacetado em que várias influências entram em 

confronto em um jogo de disputas em busca de legitimidade, demonstraremos a 

seguir a base em que consiste o “ciclo de políticas”. 

 

3.1 CICLO DE POLÍTICAS 

 

Stephen J. Ball e colaboradores, constatando que na maior parte das pesquisas 

envolvendo políticas, em suas análises, é enfatizado simplesmente o poder exercido 
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pela globalização por meio de reformas, deixando de fora toda a influência correlata 

a outras instâncias, elaboraram a abordagem do “ciclo de políticas” (LOPES, 2004; 

MAINARDES, 2006, 2009; MAINARDES; MARCONDES, 2009). Com essa 

abordagem pode-se evidenciar o contexto mais amplo de influência, subdividindo-o 

em outros contextos mais específicos, abarcando desde as tendências da globalização 

aos interesses locais, estando interligados dialeticamente, com dimensão atemporal 

não sequenciada, apresentando arenas, lugares e grupos de interesse em que 

desenrolam disputas e embates. Ball (2001) aponta para cinco contextos, mas 

demonstraremos somente três, os quais entendemos como principais para nossas 

análises; qual sejam: i) o contexto de influência; ii) o contexto da produção de texto; e 

iii) o contexto da prática. 

 

a) Contexto de influência  

 

O primeiro contexto – Contexto de influência, em que geralmente as políticas 

públicas são iniciadas, os discursos políticos tomam corpo por intermédio de grupos 

de interesses em uma arena de disputa onde são definidas as “finalidades sociais da 

educação e do que significa ser educado” (MAINARDES, 2006, p. 51), “os discursos 

políticos são construídos [com a participação] de redes sociais dentro e em torno de 

partidos políticos, do governo, do processo legislativo, das agências multilaterais” 

(LOPES, 2005, p. 112), entre outros. Ainda nesse contexto, 

 

Os conceitos adquirem legitimidade e formam um discurso de base 
para a política. O discurso em formação algumas vezes recebe apoio e 
outras vezes é desafiado por princípios e argumentos mais amplos 
que estão exercendo influência nas arenas públicas de ação, 
particularmente pelos meios de comunicação social. Além disso, há 
um conjunto de arenas públicas mais formais, tais como comissões e 
grupos representativos, que podem ser lugares de articulação de 
influência. (MAINARDES, 2006, p. 51). 
 
 

De acordo com Mainardes (2006, 2009) várias agências (Banco Mundial (BM), 

UNESCO, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e 

Fundo Monetário Internacional (FMI) exercem influências na criação e 
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desenvolvimento de políticas nacionais. Salienta ainda que as influências “são 

sempre recontextualizadas e reinterpretadas pelos Estados-nação. Vários estudos 

mostram que há uma interação dialética entre global e local” (MAINARDES, 2006, p. 

52). 

 

b) Contexto da produção de textos 

 

O segundo contexto – Nesse contexto é que são produzidos os textos. Sua 

produção acontece frente à relação de interesses mais estreitos e divergentes, 

ideológicos e dogmáticos. A articulação da produção de textos leva em consideração 

a articulação com a “linguagem do interesse público mais geral” (MAINARDES, 

2006, p. 52). Ou seja, o interesse mais geral dos grupos de influências os quais 

exercem maior poder no embate decisório. Portanto, a política é representada pelos 

textos e essa representação assume várias formas: “textos legais oficiais e textos 

políticos, comentários formais ou informais sobre os textos oficiais, pronunciamentos 

oficiais, vídeos etc.” (MAINARDES, 2006, p. 52). Nesse sentido leva-se em 

consideração que 

 

A conceituação de política como texto baseia-se na teoria literária que 
entende as políticas como representações que são codificadas de 
maneiras complexas. Os textos das políticas terão uma pluralidade de 
leituras em razão da pluralidade de leitores. Os textos são produtos 
de múltiplas influências e agendas e sua formulação envolve 
intenções e negociação dentro do Estado e dentro do processo de 
formulação da política. Nesse processo, apenas algumas influências e 
agendas são reconhecidas como legítimas e apenas algumas vozes são 
ouvidas. (MAINARDES, 2006, p. 53). 

 

c) Contexto da prática 

 

O terceiro contexto – O contexto da prática. É nesse contexto que a política 

está sujeita a diversas interpretações e recriação, “onde a política produz efeitos e 

consequências que podem representar mudanças e transformações significativas na 

política original” (BALL; BOWE, 1992 apud MAINARDES, 2006, p. 53).  
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Nesse contexto, as políticas não são meramente implementadas conforme 

descrito nos textos. Estes são interpretados e essa interpretação assume posições e 

entendimentos diferentes dependendo da influência da cultura local. Até mesmo no 

interior de determinado grupo as interpretações podem ser diversas, levando em 

consideração a arena de disputa existente (BALL, 2001; LOPES, 2004; MAINARDES, 

2006, 2009). Mainardes (2006, p. 53), reportando-se às ideias de Ball, esclarece que a 

“interpretação é uma questão de disputa”. Essa disputa sofre influências entre os 

agentes em nível local (disputas entre si) como também influencia e é influenciada 

por grandes incorporações, agências de fomento, governos, entre outros. É nesse 

sentido que os propósitos das reformas influenciam ao mesmo tempo podendo ser 

influenciadas em uma dinâmica dialética. 

 

De modo geral, a análise política necessita ser acompanhada por 
cuidadosa pesquisa regional, local e organizacional se nos dispomos a 
entender os graus de ‘aplicação’ e de ‘espaço de manobra’ envolvidos 
na tradução das políticas nas práticas ou na diferencial ‘trapaça’ das 
disciplinas da reforma. (MAINARDES, 2006, p. 16). 
 

Esclarecemos que em muitas pesquisas a abordagem “ciclo de política” 

desenvolvida por Stephen J. Ball e colaboradores vem sendo equivocadamente 

entendida como marco teórico conceitual para desenvolver políticas públicas. No 

entanto, conforme Stephen J. Ball, em entrevista cedida aos professores Jefferson 

Mainardes e Maria Inês Marcondes, deixa bem claro que a intenção não é essa 

(MAINARDES; MARCONDES, 2009). Ball com suas próprias palavras: 

 

O principal ponto que gostaria de destacar é o de que o ciclo de 
políticas é um método. Ele não diz respeito à explicação das políticas. 
É uma maneira de pesquisar e teorizar as políticas. Algumas pessoas 
o leram e interpretaram como se eu estivesse descrevendo políticas e 
os processos de elaborá-las. O ciclo de políticas não tem a intenção de 
ser uma descrição das políticas, é uma maneira de pensar as políticas 
e saber como elas são “feitas”, usando alguns conceitos que são 
diferentes dos tradicionais. (BALL apud MAINARDES; 
MARCONDES, 2009, p. 304-5). 
 
 

Tomando o cuidado para não entrar em contradições durante as análises desta 

pesquisa, entendemos que a utilização do método de “ciclo de políticas” possibilitará 
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a efetivação da interlocução entre os dados levantados por meio das entrevistas, 

literatura acerca do assunto, princípios teóricos e conceituais adotados por nós e 

documentos oficiais relacionados com o objeto de estudo. Dessa forma, com a 

abordagem do “ciclo de políticas” referenciado por Ball e colaboradores, buscaremos 

identificar e correlacionar as influências proporcionadas pelas reformas com as 

influências que se estendem às dimensões micro e macro sem perder de vista o jogo 

de contradições que se estabelece nesse processo. 

 

3.2 LOCAL E PERÍODO DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada no município de Vitória da Conquista, estado da 

Bahia, no período compreendido entre os anos de 2012 a 2014. Nesse período, foi 

possível o contato com os professores-cursistas e com a coordenadora do curso em 

estudo, principais informantes para a coleta de dados, os primeiros ainda em aulas 

concluindo o último semestre. Escolhemos esse momento levando em consideração 

que os professores-cursistas moravam e residiam em municípios distintos no interior 

da Bahia e, possivelmente, após o término do curso, poderiam dispersar-se, 

dificultando ou impossibilitando, de certa forma, o contato para a realização das 

entrevistas. 

Em relação ao município de Vitória da Conquista, este está localizado na 

microrregião geográfica do Planalto da Conquista e mesorregião do centro-sul 

baiano. Segundo levantamentos do censo 2012, ocupa uma área total de 3.406 km2, 

com população estimada de 306.866 habitantes (IBGE, 2012). 

A escolha desse município se deu pelo motivo de entendermos que no interior 

do estado da Bahia, historicamente, sempre houve defasagem no que se refere ao 

quadro de professores formados em graduação, principalmente nas áreas específicas 

(OLIVEIRA, 1984; CHAPANI, 2006). Além disso, esse município está localizado no 

interior desse Estado e os professores-cursistas, egressos no curso, residem em 

localidades do entorno do município de Vitória da Conquista, onde o Programa 

estudado encontra-se funcionando, mais especificamente no contexto do campus da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). 
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3.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Os sujeitos da pesquisa foram 10 (dez) professores-cursistas ingressos da 

primeira turma no ano de 2009, os quais se encontravam no último semestre, e a 

coordenadora do curso. A seleção dos sujeitos da pesquisa foi feita aleatoriamente 

entre os que se dispuserem a participar. 

A faixa etária dos professores-cursistas entrevistados varia entre 31 a 50 anos 

conforme demonstra o Quadro 1 a seguir. 

 

        Quadro 1 – Faixa etária dos professores-cursistas  
Idade 31 a 35 anos 36 a 40 anos 41 a 45 anos Mais de 45 anos 

Qtd. 4 3 1 2 

          Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Pela faixa etária dos entrevistados notamos que são pessoas que contam com 

certa experiência de vida. Já em relação ao tempo de atuação no magistério, podemos 

observar na tabela 2 que vai de 5 (cinco) a 30 (trinta) anos, em que 70% dos 

professores-cursistas têm entre 11 e 20 anos de experiência. Observa-se que a maior 

parte conta com vasta experiência no magistério. 

 

     Quadro 2 – Experiência no magistério 

Até 5 anos 6 a 10 anos 11 a 15 anos 16 a 20 anos 21 a 25 anos 
25 a 30 
anos 

1 0 4 3 1 1 

      Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Já no que diz respeito à atuação na área de Ciências e/ou Biologia, constata-se 

que uma parte significativa dos professores-cursistas entrevistados conta com mais 

de 5 (cinco) anos de atuação nessas áreas. Ou seja, 60%.  

 

    Quadro 3 – Tempo de atuação na área de Ciências ou Biologia 

Até 5 anos 6 a 10 anos 11 a 15 anos 16 a 20 anos Nunca 

4 3 2 0 1 

     Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A coordenadora do curso é graduada em Ciências Biológicas (1981), mestre na 

mesma área com ênfase em Zoologia (1998) e doutora em Entomologia (2003). Conta 
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com experiência na área de Zoologia e Ecologia, com ênfase em comportamento 

animal, atuando principalmente nos seguintes temas: inseto social, vespas sociais, 

conflito e dominância.  

Entre os anos de 1992 a 1994 atuou na área de pesquisa e desenvolvimento na 

linha de pesquisa: Aperfeiçoamento e formação de professores do ensino de 

ciências.1  

   

3.4 INSTRUMENTOS E TÉCNICAS PARA A COLETA DE DADOS 

 

Entre os instrumentos e técnicas para a coleta de dados, utilizamos a entrevista 

semiestruturada, com suporte de aparelho para gravação para registrar as 

informações. Optamos por realizar entrevista uma vez que esta “permite correções, 

esclarecimentos e adaptações que a tornam sobremaneira eficaz na observação das 

informações desejadas” (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 34). Mesmo levando em 

consideração que a entrevista possibilita uma abordagem ampla em relação à coleta 

de dados advinda dos informantes, 

 
O entrevistador precisa estar atento não apenas (e não rigidamente, 
sobretudo) ao roteiro preestabelecido e às respostas verbais que vai 
obtendo ao longo da interação. Há toda uma gama de gestos, 
expressões, entonações, sinais não-verbais, hesitações, alterações de 
ritmo, enfim, toda uma comunicação não verbal cuja captação é 
muito importante para a compreensão e a validação do que foi 
efetivamente dito. [...] É preciso analisar e interpretar esse discurso à 
luz de toda aquela linguagem mais geral e depois confrontá-la com 
outras informações da pesquisa e dados sobre o informante (LUDKE; 
ANDRÉ, 1986, p. 36). 
 
 

Para a realização das entrevistas, deslocamo-nos para a UESB, campus de 

Vitória da Conquista, onde solicitamos permissão à coordenação do curso. Com a 

permissão concedida e documentada, deslocamo-nos para a sala de aula. Chegando 

lá, apresentamo-nos e informamos aos professores-cursistas acerca da pesquisa, seus 

objetivos e finalidades. Em seguida, solicitamos a colaboração de 10 (dez) 

                                                           

1 Informações obtidas por meio do currículo lattes/cnpq, em 2014. 
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professores-cursistas, em uma turma de 38 (trinta e oito), para nos conceder as 

entrevistas.  

Para efeito da coleta de dados, por meio de entrevistas, delimitamos em 10 

(dez) informantes no primeiro momento para em seguida avaliar se as informações 

colhidas seriam o suficiente para nos fornecer subsídios necessários para a realização 

das análises. Realizadas as entrevistas, já com as transcrições (Apêndice E) em mãos, 

consideramos esse quantitativo suficiente, pois nos forneceu elementos fundamentais 

para a compreensão do objeto de estudo.  

No ato das entrevistas, explicamos os propósitos da pesquisa de maneira 

mais detalhada aos professores-cursistas e à coordenadora do curso. Na ocasião, foi 

entregue aos entrevistados, para ser assinado, um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice A), garantindo-lhes o anonimato e também para 

obtermos autorização para a utilização do teor das entrevistas em publicações 

acadêmicas-científicas. Após a assinatura e recebimento dos TCLE, lemos o roteiro 

norteador para as entrevistas (Apêndices B e C), sempre explicando e sanando as 

dúvidas que surgiam. 

Após o esclarecimento, iniciaram-se as entrevistas, as quais foram gravadas 

em áudio e efetuadas individualmente com cada um dos informantes em uma sala da 

UESB, a qual fora reservada para tal propósito. Ao término de cada uma, 

agradecemos pela participação e solicitamos endereço eletrônico para 

encaminharmos as transcrições das entrevistas para seus respectivos informantes no 

intuito de que os mesmos pudessem alterá-las, caso fosse necessário. Posteriormente, 

encaminhamos por e-mail todas as transcrições, uma a uma, para seus respectivos 

informantes, determinando um prazo de trinta dias para possível retorno caso 

houvesse alterações. Findado o prazo, não recebemos retorno; logo, entendemos que 

não haveria alterações nas falas dos entrevistados.  

Utilizamos, também, para a coleta de dados, questionários (Apêndice D), que 

foram disponibilizados aos informantes para serem preenchidos. Houve o 

preenchimento e retorno de todos eles. Nesses questionários constavam perguntas 

relacionadas com o perfil dos professores-cursistas, tais como tempo de docência, 
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tempo de atuação nas áreas de Ciências/Biologia, carga horária funcional, 

modalidade de ensino, idade, entre outros. 

Além das entrevistas e questionários, utilizamos fontes documentais. Entre 

essas fontes destacamos o Projeto Político Pedagógico do curso em estudo (Anexo A); 

o Decreto de nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009, que institui a Política Nacional de 

Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica; a Portaria Normativa 

nº 09 de 30 de junho de 2009, que institui o Plano Nacional de Formação dos 

Professores da Educação Básica no âmbito do Ministério da Educação (PARFOR); as 

atas de reuniões do Fórum Permanente de Apoio à Formação Docente do Estado da 

Bahia (FORPROF-BA). 

 

3.5 ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 

 

Após a coleta dos dados, obtida por meio do Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC), legislação relacionada com a formação de professores direcionada para o 

objeto de estudo, entrevistas realizadas com os professores-cursistas e com a 

coordenadora, questionários preenchidos pelos primeiros e atas do FORPROF-BA, 

iniciamos a sua organização, levando em consideração os objetivos do PARFOR, 

referencial teórico adotado neste estudo e discussões acerca da temática. 

Tabulamos os dados levantados nos questionários para evidenciar o perfil dos 

professores-cursistas. Em seguida, partimos para a análise do PPC correlacionando-o 

com a política do PARFOR, principalmente em suas proposições e, posteriormente, 

partimos para as análises das entrevistas para verificar, na visão dos professores-

cursistas, quais as mudanças proporcionadas pelo curso em sua formação e atuação 

docente no que diz respeito às novas necessidades formativas para o ensino de 

Ciências na Educação Básica. 

 

3.6 ANÁLISES DOS DADOS 

 

Levando em consideração a concepção dialética, na qual a realidade se 

apresenta em constante movimento e cheia de contradições, buscamos como suporte 
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para nossas análises e interpretações a interlocução entre a legislação específica, 

referencial teórico, visão dos professores-cursistas e da coordenadora sobre o 

assunto. 

Para alcançar esse propósito, utilizamos a “análise da enunciação”, que se 

constitui em uma técnica apoiada “numa concepção da comunicação como processo 

e não como dado [e que] é pelo domínio da palavra, pelas suas lacunas e doutrinas 

que o analista pode reconstruir os investimentos, as atitudes, as representações reais” 

(BARDIN, 2009, p. 215-16). Essa técnica nos possibilitou ir além das falas dos 

entrevistados, pois, conforme mencionado anteriormente, concebemos a realidade 

como um evento multifacetado, o qual sofre influências tanto do contexto micro 

(mais próximo dos agentes envolvidos) como do contexto macro (algo 

aparentemente mais distante da realidade local dos mesmos agentes).  

Após a coleta de dados, as informações foram organizadas, sempre levando 

em consideração o contexto em que foram obtidas. Para não perder a dinâmica das 

falas dos informantes, no momento de análise, recorremos aos conteúdos completos 

das entrevistas. Posteriormente, com os dados já organizados, fizemos interlocução 

com o referencial teórico, no sentido de interpretá-los da maneira mais cabível 

possível, observando que 

 

A interpretação do conhecimento não se restringe à mera descrição 
factual daquilo que está codificado na lógica e na linguagem dos 
fatos. Ao contrário, busca o explicativo do objeto de pesquisa [...], 
contrapondo os dados obtidos aos parâmetros mais amplos da 
sociedade abrangente e analisando-os à luz de seus determinantes 
históricos. (TRINDADE; FAZENDA, 2002, p. 219). 
 
 

Desse modo, 

 
A interpretação dos dados se dá ‘em contexto’, ou seja, mediante o 
desenvolvimento das condições objetivas da existência social, a qual, 
diferenciando os homens (com base em suas particulares condições 
de subsistência), concomitantemente, os homogeniza como seres 
históricos. (TRINDADE; FAZENDA, 2002, p. 219). 
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Nesse sentido, durante o processo de análise dos dados recorremos ao 

referencial teórico, enfatizando questões relacionadas com “reformas e mudanças” na 

política pública estudada. Buscamos levar em consideração tanto os aspectos 

subjetivos dos informantes como os aspectos objetivos apresentados pela realidade 

social observada. Em seguida, já com as informações organizadas, confrontamo-las 

com o marco teórico e conceitual. 
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4 FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS EM EXERCÍCIO: 

ENTRE REFORMAS E MUDANÇAS 

 

 

Neste capítulo objetivamos desenvolver discussões e análises dos dados 

coletados no intuito de contextualizar o curso em estudo e identificar possíveis 

mudanças ou permanências na formação e atuação dos professores-cursistas 

proporcionadas pelo curso em estudo no que diz respeito às necessidades formativas 

direcionadas para o ensino de Ciências. Para tanto, recorreremos à proposta 

pedagógica do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológica/UESB, legislação 

acerca do assunto, atas do Fórum Permanente de Apoio à Formação Docente do 

Estado da Bahia (FORPROF-BA) e conteúdo das entrevistas realizadas com 

professores-cursistas e coordenadora do curso. 

A princípio, demonstraremos aspectos relacionados com a estrutura política e 

curricular do curso em consideração, fazendo as devidas análises para compreender 

sua dinâmica frente à Política Nacional de Formação de Professores para a Educação 

Básica. Dando continuidade, com base nas atas do FORPROF-BA, visão da 

coordenadora e dos professores-cursistas, levantaremos questões relacionadas com 

os conflitos gerenciados na implementação e desenvolvimento do curso estudado. 

Por fim, buscaremos evidenciar possíveis influências relacionadas com as reformas 

assim como possíveis mudanças nas práticas e concepções dos professores-cursistas 

no que tange a discussão acerca da formação de professores para o ensino de 

Ciências na atualidade. 

 

4.1 LICENCIATURA PLENA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (PARFOR): 

ESTRUTURA CURRICULAR 

 

O Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas ligado ao PARFOR foi 

implantado no interior da UESB, localizada no município de Vitória da Conquista, 

Estado da Bahia, com oferecimento de 50 (cinquenta) vagas para a constituição da 

primeira turma. Levou-se em consideração a demanda de profissionais da educação 
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pública da região, a qual ainda não contava com a formação legalmente compatível 

com a área de atuação na Educação Básica, especificamente Ciências e Biologia 

(UESB, 2009).   

O curso apresenta-se na modalidade presencial com duração de 3 (três) anos e 

busca contemplar a carga horária mínima exigida por lei, no que tange a formação de 

professores (UESB, 2012). Está organizado semestralmente, conforme calendário 

acadêmico dos cursos regulares já existentes nessa universidade, funcionando 6 (seis) 

dias consecutivos por mês, oferecendo a cada semestre de 8 a 9 disciplinas, cuja carga 

horária é distribuída em seis meses, nos turnos matutino e vespertino e com carga 

horária total de, no mínimo, 2.885 horas (UESB, 2009, p. 20). 

Em relação ao ambiente em que o curso foi implantado, nota-se que atende 

antigas reivindicações de numerosos movimentos de educadores (FREITAS, 1990, 

2002; MAUÉS, 2003; SAVIANI, 2004; SILVA, 2008), mas, no que tange sua duração e 

quantidade de disciplinas oferecidas por semestre, observa-se certo distanciamento 

em relação às licenciaturas tradicionais existentes no interior da UESB, uma vez que 

essas contam com uma média de 4 (quatro) anos para conclusão, cerca de 25% a mais 

e com uma média de 6 (seis) disciplinas por semestre, 25% a menos. Isso pode 

representar mais uma das diretrizes das reformas; ou seja, reduzir o tempo de 

formação para atender a uma demanda maior de professores com redução dos custos 

empregados (MAUÉS, 2003).  

Para Freitas (2002), Maués (2003) e Silva (2008), a formação de professores 

direcionada para cursos à distância ou com o tempo e carga horária reduzidos fazem 

parte das determinações impostas por organismos bilaterais e multilaterais, 

principalmente o Banco Mundial (BM), adotadas nas reformas educacionais pelo 

Estado brasileiro nas últimas décadas, com o objetivo principal de reduzir gastos 

públicos na área social. Historicamente, a finalidade das reformas é formar mais 

professores utilizando menos recursos. Ou seja, a redução de custos sobressai frente 

a uma formação consistente, em que leve em consideração as demandas sociais e 

educacionais em nosso país (LÜDKE; MOREIRA; CUNHA,1999; SAVIANI, 2004; 

NASCIMENTO, 2012). 
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Para a construção de seu currículo, levou-se em consideração as normas 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno 01/2002 e 

02/2002, que definem a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de 

graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior, 

em que há a possibilidade de formação em no mínimo 3 (três) anos. Esses 

instrumentos legais foram desenvolvidos justamente em um momento em que as 

influências reformadoras estavam em seu auge (FRIGOTTO, 2006). Para Ball (2001), 

Lopes (2004) e Mainardes (2006), é no contexto de ebulição de inúmeras influências 

que as políticas públicas são iniciadas, dando corpo aos discursos políticos, os quais 

vão adquirindo potencialidade e legitimidade social. Nessa arena de disputa é que 

são definidas as finalidades sociais da educação.  

Mororó (2005) defende, em consonância com a ANFOPE, que a duração dos 

cursos de licenciaturas plenas seja de no mínimo 3.200 horas em período nunca 

menor do que quatro anos de duração. Isso levando em consideração que 

  

Uma mesma carga horária em menor tempo, retira de quem o faz a 
possibilidade de amadurecer conceitos importantes, de aprofundar 
leituras fundamentais, de participar de outros eventos acadêmicos, de 
elaborar trabalhos e de estabelecer relação dessas ações em específico 
com o todo da atividade social da qual é elemento imprescindível. 
(MORORÓ, 2005, p. 106). 
 
 

Ao adotar o tempo mínimo estabelecido nessas resoluções, os agentes podem 

se encontrar influenciados (e também influenciam) (BALL, 2001, 2002; LOPES, 2004; 

MAINARDES, 2006) na forma pela qual se efetiva o reducionismo para a formação 

docente, ao invés de proporcionar maiores condições temporais aos cursistas 

(FREITAS, 1990). Mesmo fazendo parte de uma nova conjuntura, ainda está presente 

a mesma lógica adotada nos inúmeros cursos e programas emergenciais adotados 

para a formação de professores em exercício implementados pelo Estado desde a 

década de 1960 (OLIVEIRA, 1983; CHAPANI, 2011), não demonstrando rupturas 

com o reducionismo das concepções e dos investimentos para esse fim. 

De acordo com a Proposta Pedagógica do Curso (PPC), o curso apresenta 

carga horária destinada aos conteúdos do Núcleo de Formação Básica (NFB), 
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Atividade Acadêmico-Científico-Cultural, Prática como Componente Curricular e 

Estágio Curricular Supervisionado. Essa carga horária é distribuída semestralmente 

de acordo com o Quadro 4 a seguir:  

 

 
    QUADRO 4 – Distribuição de carga horária na organização curricular 

COMPONENTES 
CURRICULARES 

CARGA HORÁRIA CRÉDITOS 

Núcleo de Formação Básica 1.920 105 

Núcleo de Prática Docente e 
Estágio Supervisionado 

795 24 

Atividades Científicas 
Culturais 

200 - 

Total 2.915 129 

     Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em relação à organização das disciplinas em suas dimensões teórica e prática, 

observa-se que o fluxograma busca atender ao critério exposto pela política de 

formação de professores no dispositivo do artigo 2º, inciso V, em que dispõe que haja 

“a articulação entre a teoria e a prática no processo de formação docente, fundada no 

domínio de conhecimentos científicos e didáticos” (BRASIL, 2009). A distribuição das 

disciplinas por semestre e de suas respectivas cargas horárias apresentam-se 

subdivididas em créditos teóricos, práticos e estágio, sendo que a parte prática soma 

um total de 570 horas. Esse quantitativo representa pouco mais que 19,5% de toda a 

carga horária do curso. Mesmo assim, houve problemas em administrar as atividades 

práticas no início do curso. Conforme a coordenadora, 

 

As primeiras disciplinas os meninos falaram que eu não tive 
conhecimento, que nós tivemos algumas dificuldades, disciplinas que 
precisavam ter mais prática e que infelizmente não tiveram. E quando 
eu tomei conhecimento que não estava acontecendo exatamente como 
a gente tinha almejado, planejado no projeto do curso, eu intervir. 
Conversei com os professores, falei da necessidade de desenvolver 
atividades práticas mesmo e coloquei à disposição. Pedi um suporte e 
esse suporte foi dado. As práticas a gente facilitou, os horários eram 
sempre montando tendo disponibilidade nos laboratórios para que as 
práticas fossem desenvolvidas mesmo. Não se perdesse de vista a 
questão da prática. Eu acho que essas disciplinas, disciplinas 
nucleadas da Biologia foram dadas, a articulação entre a prática e a 
teoria, acho que foi estabelecida direitinho mesmo. 
(COORDENADORA). 
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Em relação à organização das disciplinas, o PPC prevê que desde o primeiro 

semestre seja ministrada tanto a parte teórica como a prática; nesse sentido, 

atendendo o que dispõe o Decreto de nº 6.755/2009 acerca da articulação entre a 

teoria e a prática na formação docente. Nesse ponto, conforme a coordenadora do 

curso, buscou-se sempre que possível articular a teoria com a prática na tentativa de 

estendê-la para a sala de aula da Educação Básica, uma vez que a formação é dirigida 

para professores em atuação nessa etapa educacional. Nas palavras da coordenadora: 

 

Você está trazendo uma nova dinâmica para a atuação desses 
docentes lá fora. Nós temos uma disciplina no curso que é Ecologia 
de Comunidades. E essa disciplina prevê a atuação do professor. Ou 
seja, a disciplina ocorre no campo e o nosso objetivo, eu inclusive vou 
trabalhar nessa disciplina também, é justamente mostrar como nós 
podemos trabalhar com questões da ecologia em ambientes muito 
próximos de nós. Então, a nossa proposta é mostrar a teoria da 
Ecologia com a prática no campo. Vamos levar para uma estação 
ecológica por uma questão de infraestrutura para acomodação de 
muitas pessoas. Mas vamos mostrar para eles no jardim o que é que a 
gente faz? E eles como retorno deverão fazer apresentações de 
atividades, a serem realizadas em suas escolas, atividades essas que 
servirão como base para a avaliação da disciplina. Quer dizer, tentar 
mostrar para os alunos como eles, na verdade, fazem uma imersão na 
Ecologia. Porque quando eles só trabalham com isso na teoria ficam 
afastados de tudo e de todos. Nesse sentido, eles vão ficar três dias 
nessa situação para que eles pensem e respirem ecologia e que a 
partir daí possam se integrar efetivamente para que possam perceber 
o que está em seu entorno de uma forma mais intensa, mais robusta. 
A partir daí levar isso para sua escola. Até porque deve trazer como 
avaliação. Vai fazer parte da avaliação apresentação de práticas. Na 
verdade a gente aplica a metodologia ativa, que é a metodologia 
baseada em problemas. A gente leva uma questão, que é um 
problema da área da Ecologia. A gente vai, na verdade, trabalhar 
aquele problema, demonstrar a eles como coletar um dado, como 
analisar, como é que faz. E eles vão ter que fazer uma coisa similar 
em sua prática de sala de aula com a demonstração de um roteiro 
para poder fazer em um jardim, em um laguinho. Uma coisa para 
poder mostrar para seus alunos. Essa intervenção, embora tenha sido 
planejada desde a primeira turma, a primeira turma fez, teve a 
disciplina. Avalio que ainda não foi como eu quis, como idealização 
nossa. Não foi ainda como eu tinha imaginado, tanto que agora eu 
estou indo. (COORDENADORA). 
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4.1.1 Do público alvo ao perfil do profissional a ser formado 

 

Em consonância com o Decreto de nº 6.755/2009, o público alvo são 

professores da Educação Básica, do quadro efetivo das redes públicas estadual e 

municipal de Vitória da Conquista e circunvizinhos, que atuam nos anos finais do 

Ensino Fundamental e/ou no Ensino Médio e que estejam exercendo a regência sem 

contar com a formação superior exigida pela LDB. Os professores efetuaram pré-

inscrição na Plataforma Freire, sistema eletrônico gerenciado pelo MEC. Em seguida, 

a UESB, com base em dados fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado da 

Bahia (SEC) e dos munícipios relacionados, realizou o processo seletivo sob a 

responsabilidade da Comissão Permanente de Vestibular (COPEVE/UESB). 

Para além daquilo que propõe o Decreto de nº 6.755/2009, que define em seu 

artigo 11, inciso III, que a CAPES fomentará a “oferta emergencial de cursos de 

licenciaturas e de cursos ou programas especiais dirigidos aos docentes em exercício 

[...]” (BRASIL, 2009), o PPC em análise aponta que, 

 

Ao pensar na elaboração de um curso de Licenciatura Plena em 
Ciências Biológicas não podemos deixar de destacar que esta é uma 
área do conhecimento vasta e fundamental para a formação do 
biólogo, que busque atuar na licenciatura ou bacharelado, conforme a 
Lei nº 6.684, de 03 de setembro de 1979, que regulamenta a profissão. 
Com isso, no momento da construção do curso de formação de 
professores em Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, não 
podemos perder de vista que este profissional poderá também atuar 
nos diferentes campos de sua formação. (UESB, 2009, p. 21, grifo 
nosso). 
 
 

Parece-nos que há um equívoco nessa maneira de conceber o PARFOR, 

quando pensa na formação do biólogo para atuar na licenciatura ou no bacharelado e 

que o profissional formado poderá atuar em diferentes campos, conforme determina 

a lei nº 6.684, de 03 de setembro de 1979, a qual regulamenta as profissões de biólogo 

e de biomédico, cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Biologia e 

Biomedicina, e dá outras providências (BRASIL, 1979). 

É preciso observar que o PARFOR foi constituído com o intuito de formar, em 

caráter emergencial, o quadro de profissionais da Educação Básica, os quais se 
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encontram lecionando em áreas distintas da sua formação superior ou aqueles que 

não contam com licenciatura plena. Nesse sentido, não deveria haver nenhuma 

dúvida acerca de seus propósitos formativos. Ou seja, a política que institui o 

PARFOR não foi criada para formar bacharéis e tampouco profissionais para 

atuarem em áreas distintas da docência. 

Em relação aos objetivos propostos pelo PPC, observa-se que atendem as 

novas necessidades formativas para o ensino de Ciências na atualidade, ainda 

abrindo espaço para a possibilidade de mudanças frente às tendências impostas pelas 

reformas. Entre eles destacamos os seguintes: 

 

a) Refletir sobre o fazer pedagógico, através das novas concepções 
educacionais para formação humana; b) promover o aprofundamento 
teórico-científico de modo a relacionar com a prática de ensino de 
forma contextualizada com a realidade; c) permitir a compreensão 
dos aspectos sociais, econômicos, políticos, étnicos e culturais e suas 
relações com a construção do conhecimento; e d) debater sobre a 
construção do conhecimento científico, de maneira a suscitar uma 
visão mais complexa sobre a Ciência. (UESB, 2009, p. 23). 
 
 

Na escolha desses objetivos, de acordo com a coordenadora, levaram-se em 

consideração, também, as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Ciências Biológicas. Essa escolha se deu no momento em que  

 

A Pró-Reitoria de Graduação, analisando as matrizes que tinham sido 
apresentadas, identificou algumas dificuldades e decidiu, por meio 
da Coordenação, intervir no sentido de fazer alguns ajustes com a 
inclusão de algumas disciplinas da área mais de formação 
humanística. (COORDENADORA).  
 
 

Nesse sentido, o perfil profissional apresentado pelo PPC segue o mesmo 

parâmetro estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Ciências Biológicas (2001), qual seja a formação sólida fundamentada na relação entre 

teoria e prática, em que a formação propicie o entendimento de que o conhecimento 

na área biológica constrói-se em um processo histórico por intermédios dos 

conceitos, princípios e teorias. O profissional no final do curso deverá compreender o 

papel do educador nos vários contextos formativos assim como sua responsabilidade 
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consciente na formação de cidadãos. Deverá, ainda, ter desenvolvido a capacidade de 

autonomia para a busca do conhecimento, sua produção e divulgação (UESB, 2009). 

Concomitantemente a sua formação, o professor-cursista deverá perceber-se 

como sujeito histórico, desenvolvendo a capacidade de provocar mudanças em uma 

perspectiva política de totalidade, entendendo as complexas relações da escola com a 

sociedade. O licenciando se preparará para atuar predominantemente na Educação 

Básica e também para desenvolver “pesquisa educacional, elaborando e exercitando 

projetos pedagógicos, buscando estabelecer a relação teoria-prática” (UESB, 2009, p. 

22). 

Compreendendo a realidade educacional em sua complexidade, torna-se 

necessário romper com a dualidade entre aquilo que se realiza no dia-a-dia escolar e 

os problemas enfrentados nos sistemas educacionais, vistos em sua dimensão mais 

ampla e sistêmica. Conforme nos apontam García e Porlán (2000), na formação de 

professores de Ciências, essa visão sistêmica é fundamental para o processo 

formativo, pois possibilita a integração dos saberes cotidianos com as relações sociais 

mais complexas. Dessa forma, é preciso avançar para além da dimensão escolar e da 

prática cotidiana alcançando o todo social, no intuito de perceber todas as nuances 

que afetam, direta e/ou indiretamente, o desenvolvimento do trabalho docente junto 

com seu alunado e comunidade escolar como um todo. Nesse sentido, os aspectos 

apresentados no PPC acerca do perfil profissional reafirmam, de certa forma, essa 

visão sistêmica defendida por García e Porlán (2000). 

 

4.1.2 Participação na elaboração e desenvolvimento do curso 

 

Em relação à construção do PPC, constatamos que não houve participação de 

agentes externos à universidade, como os professores da Educação Básica ou de seu 

representante sindical, das secretarias de educação municipal e estadual e entidades 

ligadas à educação. Podemos afirmar isso com base na fala da coordenadora do curso 

quando se perguntou a esse respeito. 
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Não. Nenhuma participação, nenhum envolvimento. Na verdade, 
quando eu assumi a coordenação, assumi por uma contingência. 
Havia um projeto de curso apresentado pelo Departamento de 
Ciências Naturais (DCN) à Pró-Reitoria de Graduação, 
especificamente à Coordenação de Projetos Especiais. Nesse 
momento, havíamos ficado sem coordenação e eu estava enquanto 
Pró-reitora e assumi a Coordenação do curso. Porque não havia 
coordenação. [...] Aí nós fizemos isso. Houve na verdade uma 
intervenção, aqui da Pró-Reitoria de Graduação, através da 
Coordenação de Projetos Especiais, que fez essa intervenção na 
matriz curricular apresentada originalmente pelo departamento. Mas 
não teve, não houve, na verdade, nenhuma articulação com 
sindicatos, com a secretaria de educação. (COORDENADORA). 
 
 

Embora não tenha havido participação mais ampla dos vários segmentos na 

construção do PPC, observamos, em falas de professores-cursistas, que aconteceram 

intervenções no funcionamento e reestruturação do curso durante seu 

desenvolvimento. 

 

Nós tivemos algumas discussões em sala de aula sobre a postura de 
alguns professores. Eu, como representante de sala, da turma, só fui 
convidada uma única vez pelo Colegiado a participar de uma 
reunião, que seria a decisão do término do módulo. [...] Outras vezes 
que houve discussões entre a coordenação e nós alunos, foram 
solicitadas por nós. (ENTREVISTADO B). 
A gente também solicitou à coordenação a presença na nossa classe 
para discutir problemas, melhorar a infraestrutura, melhorar a 
questão didática. [...] Nós participamos. [E teve êxito?] Teve! Na 
maioria das vezes, sim. (ENTREVISTADO D). 
A sala se reuniu. O pessoal se reuniu. [...] E os professores 
[formadores] começaram a se adaptar à nossa realidade. 
(ENTREVISTADO E). 
 
 

Nas pautas das discussões, observamos ênfase voltada para questões 

administrativas. Entre elas estão: a organização do calendário para definir o número 

de semanas em determinados meses, a postura de alguns professores-formadores, os 

quais não estavam satisfazendo os anseios da turma no que se refere a questões 

didáticas e pedagógicas, término do módulo, questões relacionadas com a melhoria 

da infraestrutura, entre outras. Nesse aspecto, no que se refere à participação dos 

professores-cursistas, evidenciamos que houve mudanças na organização do curso. 

Conforme a coordenadora, isso aconteceu  
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Em algumas situações. [...] Porque as pessoas foram se sensibilizando, 
foram observando o que precisava. A gente precisava fazer algumas 
adequações e foram feitas. Especialmente na área de trabalho de 
Conclusão de Curso. Nessa área, nós tivemos problemas sérios na 
primeira turma, fizemos uma reestruturação na carga horária do 
curso para dar um suporte maior e também o professor permanecer o 
mesmo [referindo-se ao professor-formador]. [...] Os próprios alunos 
pediram uma atividade complementar na área de Zoologia. Achei 
interessante porque poderiam querer se afastar desse conhecimento. 
Na verdade, buscaram. É sinal de que a intervenção teve sucesso 
nessa área e eu acho que a gente já avançou nesse ponto. 
(COORDENADORA). 
 

 
Portanto, nas discussões promovidas pelos professores-cursistas observou-se 

que houve mudanças na organização administrativa e pedagógica. É importante 

observar que essas discussões, de acordo com os entrevistados, partiram das 

necessidades apresentadas, surgidas no desenvolvimento do curso, e por iniciativa 

dos próprios professores-cursistas e acatadas pela coordenadora, a qual buscou 

efetivar as adequações necessárias. Portanto, podemos observar, conforme nos 

apontam Ball (2001), Lopes (2004), Mainardes (2006) e Moreira; Kramer (2007), que 

no contexto da prática, os agentes envolvidos diretamente na implementação da 

política em ação podem promover mudanças, as quais não estavam planejadas nos 

documentos oficiais quando de seu planejamento. Essas mudanças efetivam-se 

principalmente pela forma de os agentes culturais da prática fazerem suas próprias 

interpretações, as quais se aproximam ou se distanciam daquilo que fora proposto 

inicialmente, originando possíveis rupturas. Em relação às mudanças mencionadas 

pela coordenadora, essas se relacionam com a ação imediata praticada pelos 

professores-cursistas. Portanto, não significando rupturas a partir da implementação 

do PARFOR.  

Outro ambiente criado para propiciar a participação de diferentes agentes 

além da universidade foi o Fórum Permanente de Apoio à Formação Docente do 

Estado da Bahia (FORPROF-BA). Esse fórum conta, entre seus componentes, com o 

Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB), como 

representante da categoria de professores. 

Se de um lado observa-se avanço com a criação de mais um instrumento que 

permite participação por parte dos vários segmentos envolvidos com a política de 
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formação de professores, possibilitando-lhes, de certa forma, a oportunidade para 

tomada de decisões, de outro, observa-se a morosidade pela qual se desenvolveu a 

criação desse fórum. Conforme afirma a coordenadora, 

 

O FORPROF-BA foi criado depois de o curso ter iniciado. Quando o 
FORPROF foi criado, o curso já estava quase finalizando a primeira 
turma. Eu ainda participei de umas duas reuniões em Salvador, mas 
muito que... depois deixei de participar. O curso já estava em 
andamento. O projeto já estava em aberto. Mesmo o FORPROF não 
trouxe contribuições grandes para ajustes na matriz curricular. O que 
eu assisti não se apresentou. As intervenções foram feitas por decisão 
da Pró-Reitoria de Graduação na ocasião da criação dos cursos. A 
Pró-Reitoria de Graduação analisando, a Câmara analisando as 
matrizes que tinham sido apresentadas, identificou algumas 
dificuldades e a Pró-Reitoria decidiu, através da Coordenação, 
intervir no sentido de fazer alguns ajustes com a inclusão de algumas 
disciplinas da área mais de formação humanística, porque havia essa 
dificuldade. 
 

 
Mesmo tendo sua criação posterior à implantação do curso, o FORPROF-BA 

vem discutindo várias questões relacionadas com o funcionamento e 

desenvolvimento dos cursos ofertados pela IES em todo o Estado da Bahia. Nas 

discussões são apresentados, de maneira generalizada, os avanços no 

desenvolvimento do PARFOR-BA e também são destacados os obstáculos 

enfrentados.  

Entre os principais obstáculos enfrentados no desenvolvimento dos cursos 

implementados no Estado da Bahia, de acordo com o Fórum Permanente de Apoio à 

Formação Docente do Estado da Bahia (FORPROF-BA) (2012), encontram-se os 

mesmos apresentados pelos professores-cursistas e a coordenação do curso em 

estudo. Entre eles estão: a) a ausência de apoio logístico por parte dos entes 

federados; b) excessiva carga horária exercida pelos professores-cursistas em suas 

atividades docentes; c) infraestrutura inadequada das universidades; d) falta de 

conhecimentos prévios por parte dos professores-cursistas para acompanhar as 

disciplinas do curso; e) metodologias adotadas pelos professores-formadores 

distanciadas da realidade dos professores-cursistas. 
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Em relação à participação dos entes federados, nas instâncias estadual, 

municipal e distrital, o Decreto de nº 6.755, em seu inciso III, estabelece que deva 

haver a constante colaboração entre esses na execução dos objetivos do PARFOR, 

mantendo articulação com o MEC, as IES e os sistemas e redes de ensino (BRASIL, 

2009). 

Nesse sentido, os municípios e o estado baiano ficariam com a incumbência de 

promover o apoio logístico para a execução do PARFOR-BA, possibilitando as 

condições básicas para que os professores-cursistas ingressassem, permanecessem e 

obtivessem sucesso em sua formação. Mas, de acordo com o FORPROF-BA, 

professores-formadores e coordenadora entrevistada, esse apoio não se efetivou 

amplamente. Conforme afirma a coordenadora do curso, 

 

Faltam as condições necessárias para possibilitar a permanência 
desses alunos na universidade para a formação. Também é preciso 
favorecer a liberação de carga horária de sala de aula, com o 
pagamento de professores para poder permanecer no local da escola 
de origem quando o professor se afasta. Essas questões dificultam 
muito. [...] Algumas pessoas, diante de tantas dificuldades, e são 
inúmeras as dificuldades. Os alunos têm dificuldades financeiras. 
Eles têm dificuldades logísticas para permanecer aqui, dificuldades 
para deixar uma pessoa em sua escola de origem. Porque a prefeitura 
muitas vezes se compromete e não libera esse profissional para poder 
substituir no momento em que ele precisa se ausentar. Então, essas 
dificuldades, na verdade, são empecilhos para a permanência de um 
Programa dessa natureza. 
 
 

Portanto, observamos que tanto na elaboração como no desenvolvimento 

prevaleceram aspectos muito próximos das reformas, no que diz respeito à estrutura 

curricular, carga horária, tempo destinado para a formação, ausência dos diversos 

segmentos sociais ligados à educação e principalmente o apoio logístico dos entes 

federados para a garantia do acesso, permanência e sucesso dos professores-

cursistas. Para Gatti; Barretto e André (2011), problemas dessa ordem englobam os 

vários cursos implementados em todos os Estados brasileiros, com maior incidência 

nas regiões Norte e Nordeste. Logo, não é algo exclusivo do curso em estudo.  

Para Freitas (1999, 2002), Maués (2003), Saviani (2004) e Silva (2008), os 

problemas apresentados anteriormente são frutos das exigências estabelecidas pelas 
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reformas no tocante à elaboração e execução das políticas públicas direcionadas para 

a formação de professores na atualidade. Evidencia-se assim que mesmo 

acontecendo pequenas mudanças no desenvolvimento do curso, as tendências 

impostas pelas reformas ainda são fortes e se mantêm presentes.  

 

4.2 DO DIREITO À FORMAÇÃO ÀS CONDIÇÕES PARA EXERCÊ-LO 

 

Depois de contextualizar o curso em estudo abordaremos neste tópico 

questões específicas relacionadas com o seu desenvolvimento para compreender sua 

dinâmica na/para a formação e atuação dos professores-cursistas. Entre as questões 

levantadas, destacaremos as condições dadas para que os professores-cursistas 

pudessem participar da formação assim como possíveis mudanças ocasionadas pelo 

curso.  

 

4.2.1 Entrar e permanecer no curso: dilemas conflitantes no percurso formativo 

  

Da entrada, permanência e sucesso no curso, os professores-cursistas 

passaram por inúmeros dilemas conflituosos. Dentre os dilemas, destacaremos a 

seguir aqueles que tiveram maiores impactos na trajetória formativa durante o 

desenvolvimento do curso em consideração, os quais provocaram desânimos, 

ilusões, equívocos, perspectivas e avanços relevantes para a formação e atuação 

docente. 

Nesse sentido, observamos que na atualidade uma das questões que também 

merece ênfase na discussão envolvendo as políticas públicas direcionadas para os 

profissionais da docência relaciona-se com sua estabilidade profissional, o que, para 

sua efetivação, envolve: a) formação profissional e continuada; b) progressão na 

carreira; c) incentivos salariais; e d) tempo reservado para estudos adicionais, entre 

outros. 

O Decreto 6.755/2009, em seu artigo 2º, inciso VIII, aponta como princípios da 

Política Nacional de Formação de Professores para a Educação Básica: 
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A importância do docente no processo educativo da escola e de sua 
valorização profissional, traduzida em políticas permanentes de 
estímulo à profissionalização, à jornada única, à progressão na 
carreira, à formação continuada, à dedicação exclusiva ao magistério, 
à melhoria das condições de remuneração e à garantia de condições 
dignas de trabalho. (BRASIL, 2009). 
 

E no artigo 3º, inciso V, dispõe como um de seus objetivos “promover a 

valorização do docente, mediante ações de formação inicial e continuada que 

estimulem o ingresso, a permanência e a progressão na carreira” (BRASIL, 2009). 

Nesse Decreto, observa-se a ênfase no estímulo à profissionalização. 

Destacamos a progressão na carreira, melhoria na remuneração e a valorização 

docente como sendo os principais fatores que podem contribuir para a permanência 

ou afastamento do profissional docente na Educação Básica.  

Para Gatti, Barretto e André (2011) uma das motivações dos professores da 

Educação Básica para continuar atuando na docência encontra-se na valorização 

profissional, traduzida por meio das condições de trabalho e remuneração. É com 

base nessas condições que os profissionais da educação se envolverão ativamente em 

seu campo de atuação, buscando se qualificar cada vez mais para melhor 

desempenhar suas funções. Caso contrário, distanciar-se-ão, até mesmo evadindo. É 

o que vem acontecendo nos últimos anos nos grandes centros (GATTI, BARRETTO e 

ANDRÉ, 2011). 

Para além da valorização profissional, os entrevistados apontaram vários 

fatores para seu ingresso no curso. Entre eles estão: a) exigência legal; b) realização 

pessoal; c) progressão na carreira; e d) crescimento profissional. Embora alguns os 

relacionassem entre si, os entrevistados enfatizaram cada ponto diferenciando-os. 

 

a) Exigência legal 

 

A exigência legal foi o que mais se destacou como fator para o ingresso dos 

professores-cursistas no curso, conforme pode ser visualizado no Quadro 5 e 

percebido nas falas a seguir.  
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Estar na rede de forma regular. (Entrevistado A). 
Necessidade também do curso de licenciatura. (Entrevistado B). 
O período que o Ministério da Educação propôs na LDB para que 
você mudasse de nível. A necessidade de mudança de nível 
[Referindo-se à exigência de contar com curso de licenciatura plena]. 
(ENTREVISTADO C). 
Primeiro a necessidade de ter uma licenciatura. Não sei se do Estado 
ou foi da Federação, que a gente tinha que ter uma licenciatura no 
curso superior. (ENTREVISTADO E). 
O MEC está exigindo. Meu trabalho, ficar regularizada. 
(ENTREVISTADO F). 
Não ter formação adequada. Falta da Graduação na área que eu 
estava ingressada. (ENTREVISTADO G). 
Ter uma matéria específica para conseguir enquadramento. 
(ENTREVISTADO I). 
 
 

Observa-se que a exigência legal aparece como um dos principais fatores 

impulsionadores para que os professores-cursistas ingressassem no curso. Nesse 

sentido, há um equívoco no que se refere ao direito do profissional da educação em 

continuar sua formação, mesmo que em exercício. Conforme observamos nas 

entrevistas, para os professores-cursistas a sua formação tornou-se uma obrigação 

para que pudessem continuar atuando na docência. 

Apontando a exigência legal como principal fator para o ingresso no curso, 

percebe-se que há certo distanciamento da concepção educacional difundida desde 

os pioneiros e defendida atualmente por Moreira e Cunha (1999), Freitas (1999, 2002), 

Saviani (2004), Scheibe (2010), entre outros, consistindo na importância e direito dos 

professores se qualificarem no percurso de sua profissão para melhor desempenhar 

sua função docente, assim como compreender melhor a realidade educacional, social, 

política e histórica de nosso país.  

O que faz com que haja essa distorção entre o direito de se formar com a 

obrigação para tal é a utilização, por parte do Estado, de mecanismos coercitivos 

criados para promover os ajustes necessários para a promoção das reformas. Nesse 

sentido, para Popkewitz (1997), o Estado utiliza-se da legislação, entre outros 

mecanismos, para gerenciar a regulação social na produção e reprodução de 

conhecimento e concepções. 
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b) Realização pessoal 

 

O segundo fator mais apontado pelos entrevistados foi a realização pessoal. 

Nesse ponto, observa-se que alguns professores-cursistas, para além da exigência 

legal, também desejam se qualificar, almejando a formação em nível superior. 

 

Ter oportunidade de fazer um curso que gostaria de fazer há muito 
tempo. (ENTREVISTADO A). 
Vontade que eu tinha de fazer Biologia. (ENTREVISTADO B). 
Realização pessoal, porque eu gostava da área, já tinha trabalhado na 
área. (ENTREVISTADO C). 
Vontade minha, que era de ter uma Licenciatura em Biologia. 
(ENTREVISTADO F). 

 
Essa vontade de se formar, demonstrada por alguns dos entrevistados, aponta 

para a necessidade de o Estado ficar atento para os profissionais da docência, pois 

esses profissionais podem estar buscando alternativas para sua qualificação, a qual 

poderá proporcionar um melhor desempenho em seu trabalho no processo de ensino 

e aprendizagem. 

 

c) Progressão na carreira 

 

Para dois dos entrevistados, outro fator importante se encontrou na 

progressão na carreira, compreendendo-a como a possibilidade de completar a carga 

horária funcional com uma só disciplina ou então em um só município. De acordo 

com o entrevistado D, o seu ingresso no curso foi “para complementar a carga 

horaria. Não dá para preencher minha carga horaria só com geografia”. Já para o 

entrevistado I, além da exigência legal, “queria ampliação de carga horária”. 

 

d) Crescimento profissional 
 
 

Embora a maior parte dos entrevistados afirmasse que o principal fator que os 

levou a ingressar no curso foi a exigência legal, para dois outros o fator se encontrou 

especificamente no crescimento profissional. 
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Para mim, foi o crescimento profissional. Conhecimento em forma de 
conhecimento também. Para eu poder lidar melhor na área de 
trabalho. Ter uma melhor capacitação. Estar mais apto a lidar com o 
ensino, com a realidade que é o ensino de Ciências. Aperfeiçoamento. 
Seguir carreira. Seguir na área de pesquisa. Desenvolver algum 
trabalho na área de Botânica, na área de Fauna e Flora. 
(ENTREVISTADO H). 
O que me levou a ingressar nesse curso foi realmente a necessidade. 
Visto que eu já tinha feito o Magistério, trabalho com a disciplina de 
Ciências e percebo que há necessidade de aumentar os 
conhecimentos. Então, quando eu tive a oportunidade, abracei essa 
oportunidade, para aumentar esse conhecimento, para poder está 
ajudando mais o aluno no ensino e aprendizagem. (ENTREVISTADO 
J). 
 
 

Fica evidente que além de buscar atender a lei, há também, entre os 

professores-cursistas, aqueles que tiveram no curso a oportunidade para o 

crescimento profissional, seja aumentando o conhecimento para melhor 

desempenhar suas funções docentes, seja buscando melhorar seu trabalho junto com 

seus alunos, ampliar seus horizontes ao pensar em dar continuidade a sua formação 

com o desenvolvimento de pesquisa e/ou atuação em áreas mais específicas, por 

exemplo, na área de Botânica, Fauna e Flora, entre outros fatores. No Quadro 5 a 

seguir podemos visualizar essas questões:  

 

          QUADRO 5 – Fatores determinantes para ingressar no curso 
Entrevistados Exigência legal Realização 

pessoal 
Progressão na 

carreira 
Crescimento 
profissional 

A X X   

B X X   

C X X   

D   X  

E X    

F X X   

G X    

H    X 

I X  X  

J    X 

Total 7 4 2 2 

            Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.2.2 Obstáculos enfrentados pelos professores-cursistas para desenvolverem os 

estudos 

 

Para os professores-cursistas, os obstáculos foram muitos. Destacamos três: a) 

a excessiva carga horária de trabalho; b) a falta de conhecimentos prévios; e c) a 

postura “bacharelesca” dos docentes do curso. Vejamos a seguir. 

a) A excessiva carga horária de trabalho: a Lei de nº 11.738/2008, que 

regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério 

público da Educação Básica (Piso Nacional), determina em seu artigo 2º, parágrafo 4º, 

que na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 

(dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os 

educandos. Logo, o restante da jornada de trabalho deve ser destinado para outras 

atividades, incluindo o aperfeiçoamento profissional. 

Mesmo após cerca de cinco anos de sua aprovação, constata-se que somente 7 

dos 27 Estados brasileiros cumprem essa lei em sua integralidade (BRASIL, 2008), ou 

seja, garantindo aos professores remuneração mínima e carga horária de trabalho 

respeitando o 1/3 destinado para outras atividades que não sejam com interação com 

alunos em sala de aula. 

Em estudos realizados no ano de 2008 pela Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), constatou-se que o Brasil, dentre 

os países pesquisados, é o que tem os menores tempos médios destinados para os 

professores ligados à Educação Básica exercerem atividades extraclasse, girando em 

torno de 15% para aqueles que lecionam em uma única escola e de 10% para os que 

lecionam em mais de um estabelecimento escolar (CNE, 2012). Observa-se que fica 

muito aquém do 1/3 que o Piso Nacional estabelece para esse fim, que seria de no 

mínimo 33,33%, ou seja, somente é garantido parte da carga horária exigida por lei. 

Em relação ao tempo para planejamento e estudos de parte dos professores-

cursistas, conforme está previsto no Estatuto do Magistério Público do Ensino 

Fundamental e Médio do Estado da Bahia, lei nº 8.261 de 29 de maio de 2002, 

somente são destinados 30% da carga horária funcional, ou seja, menos que a 

prevista no Piso Nacional, que deve ser de no mínimo 33,33%. Se essa lei prevê o 
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mínimo, logo poderia pensar a sua ampliação, mesmo em situações emergenciais 

como para a formação em serviço. 

Portanto, essa realidade faz parte do contexto dos sujeitos desta pesquisa, uma 

vez que um dos principais obstáculos apresentados pelos professores-cursistas para 

sua permanência e bom desempenho no curso se relaciona com a excessiva carga 

horária de trabalho exercida junto à Educação Básica, a qual não sofreu alterações, 

mesmo depois de ingressarem no programa. 

Abaixo destacamos algumas das falas representando esse problema: 

 

Conciliar os estudos e trabalho com a carga horária de 40 horas. Isso 
faz com que você fique muito sobrecarregada no trabalho. [...] Eu 
acho que um grande obstáculo encontrado mesmo foi essa questão de 
estar em sala de aula e estar fazendo o curso. (ENTREVISTADO B). 
Trabalhar e estudar ao mesmo tempo. [...] O maior obstáculo é 
justamente esse, estar em sala de aula e estar no curso. [...] Voltar para 
a sala de aula com a carga horária de sessenta horas. 
(ENTREVISTADO D). 
Minha carga horária, que é de 60 horas. [...] O grande obstáculo 
enfrentado foi esse [referindo-se à carga horária]. Minha carga 
horária lá, [nas escolas em que atua] para a realização de trabalhos, 
nos dois municípios. [...] Eu que tenho 60 horas não tinha tempo para 
fazer os trabalhos em casa. (ENTREVISTADO F). 
A minha maior dificuldade foi com relação à minha carga horária de 
trabalho. (ENTREVISTADO I). 
 
 

Constata-se, por intermédio das falas, que a excessiva carga horária exercida 

pelos professores da Educação Básica é um dos inúmeros obstáculos, o qual dificulta 

a qualificação profissional dos docentes. A maior parte exercia 40 ou 60 horas 

semanas, sendo que alguns atuavam em mais de uma instituição de ensino, 

precisando locomover-se até mesmo entre cidades. 

Embora o Estado e os municípios liberassem os professores-cursistas quando 

das aulas, alguns dos entrevistados afirmaram que no início do curso eles não 

tiveram esse direito resguardado, precisando arcar com o pagamento de professores 

substitutos para seu afastamento. 
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Outro obstáculo foi, no início, a Secretaria de Educação. A gente não 
disponibilizou o contrato entre UESB e Prefeitura. Aí essa confusão. 
Pagar substituto ou não pagar substituto? É direito ou não é direito? 
Cabe a gente como profissional colocar ou o município colocar? No 
primeiro ano eu não tive substituto nos dois primeiros semestres. 
Depois eu procurei investigar, procurei observar e procurei a 
questionar. A partir do segundo ano, do terceiro semestre, tive 
substituto garantido na minha sala de aula. (ENTREVISTADO B).  

 

b) Falta de conhecimentos prévios. Outro obstáculo em destaque encontra-se 

na ausência de planejamentos por parte dos planejadores de políticas públicas 

voltadas para a formação docente, no que se refere ao levantamento de diagnóstico 

em relação ao público a ser atendido e de seu contexto para detectar as reais 

demandas, possibilitando assim a projeção de objetivos e metas condizentes com a 

realidade concreta.  

Gatti, Barretto e André (2011), referindo-se a estudos realizados em vários 

cursos ligados ao PARFOR, afirmam que um dos problemas enfrentados se encontra 

justamente na ausência de diagnóstico prévio acerca de seu público alvo. 

Constataram ainda que somente depois de os cursos terem iniciado suas atividades, 

após alguns semestres, é que foi observada ou enfatizada a falta de conhecimentos 

básicos, principalmente nas áreas de Matemática e Língua Portuguesa por parte dos 

cursistas. 

Nesse sentido, outra questão importante a ser analisada em relação aos 

obstáculos enfrentados pelos professores-cursistas encontra-se na formação anterior 

em nível médio, pois, por terem se formado no curso Normal (antigo Magistério), 

não contaram com algumas disciplinas das áreas específicas do conhecimento ligadas 

às Ciências e Matemática, as quais certamente poderiam auxiliá-los quando da 

formação superior.  

Para alguns de nossos entrevistados, os organizadores do curso não levaram 

em consideração o perfil da turma, pois muitos cursistas já tinham vários anos que se 

encontravam fora da discussão acadêmica/científica e certamente precisariam de um 

trabalho de readaptação para o novo contexto. Além disso, não tiveram (ou tiveram 

com carga horária reduzida) na formação anterior várias disciplinas de áreas 

específicas (Matemática, Física, Química, entre outras) que seriam necessárias para 
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terem uma base de conhecimentos prévios para a compreensão sistemática das novas 

disciplinas a serem trabalhadas no curso em nível superior. Essa questão pode ser 

percebida nas seguintes falas: 

 

A maior dificuldade foi a base que eu não tive no ensino médio. 
Porque eu fiz Magistério. O Magistério não dá a base para que a 
gente possa fazer um curso universitário, principalmente em nível de 
Biologia, porque não tive Química, não tive Física, não tive 
Matemática. E eu não tendo essas bases, quando chegou aqui, no 
curso, os professores, dessas disciplinas específicas, davam aulas para 
gente como se nós tivéssemos a base. E como a gente dizia aqui em 
sala de aula: “eles não desciam o nível”. Então era daquele patamar 
para cima. Aquilo que nós não havíamos aprendido, nós tínhamos 
que buscar, de qualquer custo para poder entender. Eles não 
explicavam aquilo que era anterior. Aquilo que era anterior, que 
deveria ter sido dado, aprendido no ensino médio. Eles não dão aqui. 
Não explicam. A gente tem que se deslocar até a biblioteca ou pagar 
outra pessoa particular para poder ensinar. Essa, no início, foi a maior 
dificuldade daqui. (ENTREVISTADO A). 
Eu fiz o Magistério em 1980, e depois de tantos anos que eu retornei. 
2009, foi que eu retornei aos estudos. E muita coisa eu não via. Não vi 
durante o tempo de estudo. Muita coisa eu tive que aprender, de 
começar. Porque eu não tive nenhuma base no Magistério. [...] Houve 
casos em que os professores não estavam se adaptando. Eles 
chegavam achando que nós já tínhamos o conhecimento prévio. E 
dava aula para gente assim... e a gente nem estava conseguindo 
acompanhá-los. (ENTREVISTADO E). 
 
 

Mais um dos obstáculos enfrentados pelos professores-cursistas encontra-se 

na ausência de planejamento por parte da universidade em primeiro diagnosticar as 

reais necessidades formativas dos professores da Educação Básica para depois 

elaborar as propostas dos cursos de formação docente. 

c) A postura “bacharelesca” dos docentes do curso. Outro obstáculo 

enfrentado se relaciona com a performance de alguns dos professores-formadores, 

pois esses, conforme entrevistados, demonstraram não compreender a Política 

Nacional de Formação de Professores para a Educação Básica. Essa política visa a 

formação de professores da Educação Básica em exercício, os quais se encontram 

lecionando em áreas específicas sem a devida formação exigida pela LDB  

9.394/1996. Dessa forma, o curso deveria levar em consideração a atuação docente na 

Educação Básica de seus cursistas, conforme prevê o Decreto de número 6755/2009 
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(BRASIL, 2009), valorizando suas práticas numa dimensão crítica reflexiva, 

aproximando os conhecimentos acadêmicos com a realidade da Educação Básica. 

Isso não foi alcançado em várias disciplinas, de acordo com alguns dos entrevistados: 

 

Muitos professores que atuaram ministrando algumas disciplinas no 
curso levavam mais para o lado do bacharelado, não relacionavam 
com o ensino de Biologia. Ou seja, parece que não se identificavam 
com a área de ensino e com a área de formação de professores, mais 
estritamente a área de pesquisa desconectada à educação. [...] Eu 
achei que durante o curso, por ser um curso de formação de 
professores, teve muita falha na organização do curso. No decorrer 
do desenvolvimento do curso. Em muitas disciplinas trabalhadas que 
não faziam conexão com a questão da formação do professor. Acho 
que, não sei se era a forma como os professores ministravam as 
disciplinas. Mas assim, eu acho que tinha mais coisa e acabei 
esquecendo. [Você fala que algumas disciplinas talvez não teriam 
relação com a educação básica ou em que sentido?]  Sim. As 
disciplinas básicas, mesmo da Biologia, foram trabalhadas de forma 
muito técnica sem muita ligação, sem muito sentido. Poucos 
professores dessa área levaram alguma contribuição para gente... de 
práticas de laboratório em ensino médio. Poucos fizeram isso. Um 
dos aspectos é essa questão da aplicabilidade desses conteúdos. [O 
curso precisava] melhorar a questão didática ou de atuação de 
professores, que muitas vezes estavam ali, mas parece que não. Não 
se identificavam com o curso para estar trabalhando com o professor. 
(ENTREVISTADO D). 
A nossa turma são alunos diferenciados. Nós já somos professores. 
Mas, têm algumas falas dos professores durante o curso, que eu acho 
interessante. Falam bem assim: “_ Aluno é tudo igual”. Eles falam 
para sentar na cadeira. (ENTREVISTADO J). 
 
 

Observa-se que alguns professores-formadores por serem das áreas voltadas 

para o bacharelado, os mesmos, ao privilegiarem os conhecimentos específicos, 

acabam se distanciando, de certa forma, dos conhecimentos didáticos e pedagógicos 

necessários para a formação de professores em exercício. 

Consoante com os professores-cursistas, a coordenadora aponta problemas 

relacionados com a atuação de alguns dos professores-formadores: 

 

Com os professores-formadores eu tive problemas. Eu tive problemas 
porque os professores-formadores na primeira turma... problemas 
com relação a essa sensibilidade de que você está trabalhando com 
um curso que deve ser diferenciado sim. Porque você tem que buscar 
novas metodologias para poder trabalhar com as pessoas sem cair de 
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qualidade. [...] Na verdade, a Biologia ela é... a área de Biologia tem 
uma característica. É uma “Ciência Dura”. E as pessoas com a 
formação em Biologia, muitas, têm essa dificuldade. Associada ao 
fato. Quer dizer, além disso, genericamente “Ciência Dura”, você tem 
a questão, especificamente no campus de Vitória da Conquista. A 
gente tem um Curso de Biologia onde a grande maioria dos 
professores são Bacharéis em Ciências Biológicas e isso trouxe 
algumas dificuldades para a primeira turma. Para a adequação da 
primeira turma. [...] Eu acho que o problema, as dificuldades no 
curso, nós tivemos dificuldades com relação a isso. Alguns 
professores, por conta da sua formação enquanto Bacharéis, não 
sabiam, não tinham essa flexibilidade. E mesmo no geral é um curso 
que precisaria, sob o meu ponto de vista, [...] dar um curso de 
formação de professores para os docentes-formadores. Parece que a 
Universidade de Goiás já faz isso de uma forma geral com os 
professores. É uma coisa que carece ser feito nas universidades 
estaduais e federais aqui do Estado da Bahia. E especialmente para o 
Curso de Formação de Professores. Caberia uma formação para que 
as pessoas se sentissem mais confortáveis ao trabalhar com essa linha, 
porque muitos querem, mas não querem sair de sua zona de conforto 
criada na graduação considerada “regular”, bacharelado ou 
licenciatura. Um programa especial, quer dizer, os professores atuam 
sim, com boa vontade sim, mas muitos não têm as habilidades 
exigidas e não querem tê-las. Não querem criar novas possibilidades 
de atuação ou apresentar novas possibilidades de atuação diante de 
um programa que tem o perfil diferente. (COORDENADORA). 

 

Em oposição a essa tendência bacharelesca constata-se a atuação de 

professores-formadores voltada para a formação de professores em exercício. Esses 

compreendem que a formação deve ser diferenciada levando em consideração que se 

trata de um programa o qual busca atender professores da Educação Básica. 

Portanto, deve ser diferenciado dos cursos regulares. Na tentativa de solucionar os 

problemas relacionados com os professores-cursistas, a coordenadora realizou 

algumas intervenções. Em sua fala: 

 
Logo que foram identificadas as dificuldades que surgiram, eu fui 
intervindo. Na verdade, esse Curso de Biologia, aqui no campus de Vitória 
da Conquista, embora ele seja oferecido aqui, os professores-formadores são 
dos três campi. Então atuam professores do Curso de Ciências Biológicas de 
Jequié; atuam professores do Curso de Ciências Biológicas de Itapetinga e 
atuam professores do Curso de Ciências Biológicas de Vitória da Conquista. 
Isso para mim, eu acho que é um ganho enorme que a gente tá convidando, 
dando a oportunidade de participação para pessoas com formação 
diferenciada e que muitas vezes não são muito coesos nas linhas de 
pensamentos de um dado campus e que aí a gente enriquece a formação com 
essa alternativa, a gente enriquece a formação dos alunos. 
(COORDENADORA). 



95 
 

4.2.3 As motivações dos professores-cursistas 

 

Para que o ser humano realize seus anseios, sonhos, propósitos, trabalho, entre 

outros, é de fundamental importância estar motivado; caso contrário, o resultado 

final de sua realização poderá estar fadado ao fracasso. Nesse sentido, buscaremos 

traçar as motivações dos professores-cursistas para sua permanência e 

desenvolvimento no curso de formação docente. 

De acordo com as entrevistas, os principais eixos promotores de motivações 

foram o conhecimento/nova aprendizagem e as atividades prática/aplicabilidade. 

Entre os entrevistados, 5 (cinco) afirmaram que a principal motivação foi a busca de 

novos conhecimentos e pela aprendizagem que o curso proporcionou a eles: 

  

Dever de um professor é procurar conhecimento. Procurar sempre 
mudar o conhecimento. [...] A maioria das disciplinas tinha 
novidades para mim. [...] Eu nunca tive aulas de Biologia como a 
gente teve aqui na academia. [...] Tudo é novidade. [...] A grande 
motivação mesmo é o conhecimento do novo. (ENTREVISTADO B). 
Estar adquirindo conhecimento [...] e também você crescendo, 
digamos assim, o seu intelecto. [...] Essa questão de você estar 
buscando conhecimento foi que me motivou a permanecer no curso. 
(ENTREVISTADO C).  
Foi a descoberta. Eu descobri muita coisa aqui. Eu consegui aprender 
muita coisa. (ENTREVISTADO G). 
Pelo fato de ampliar o conhecimento nessa área. [...] Eu conheci novas 
disciplinas. Expandiu mais um pouco a área. (ENTREVISTADO H). 
Eu vi que a cada semestre já estava aprendendo mais. 
(ENTREVISTADO I). 
 
 

Com base nas falas, o curso, em várias disciplinas, proporcionou aos alunos 

motivos para que esses se sentissem mais motivados para continuar em busca de 

novos conhecimentos e permanecer estudando. 

Entre as inúmeras motivações proporcionadas pelo curso e apontadas pelos 

professores-cursistas, destaca-se a atuação de alguns professores-formadores. Para 

uma significativa parte dos entrevistados, esses professores-formadores fizeram a 

diferença por meio de seus métodos pedagógicos, domínio de conteúdos e, 

principalmente, por buscar compreender a posição em que os professores-cursistas 

encontravam-se naquele momento perante sua formação acadêmica. Para o 
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entrevistado J, a turma teve algumas disciplinas que fizeram a diferença na formação 

dos mesmos. O entrevistado afirmou o seguinte: “a gente teve uma disciplina, 

‘Vivência em Ciências’, que foi fundamental para nossa carreira como professor”, 

mencionando outras duas disciplinas e seus respectivos professores. 

Para o entrevistado D, eles tiveram “muitos professores bons, com disciplinas 

interessantes”, destacando as disciplinas Vivência em Ciências e Vivência em 

Biologia, as quais contribuíram muito, tanto para sua motivação como “para 

melhorar a qualidade do ensino em Biologia”.  

 

Eu, não sei se é porque são as disciplinas que eu tenho, que eu tive 
muito interesse dentro do curso e que eu me identifico com essa área 
de ensino, de metodologia. [Você cita alguns professores. Há algum 
ponto que eles se diferenciam dos demais?] Eu acho que é justamente 
essa visão metodológica e de aplicação de conhecimento lá no ensino 
básico. (ENTREVISTADO D). 
 
 

Conforme o entrevistado D, o diferencial entre os professores-formadores 

estava em sua maneira de ministrar suas aulas, principalmente no que se refere às 

metodologias e a relação dos conteúdos com a Educação Básica, possibilitando assim 

melhores condições aos professores-cursistas de aplicar aquilo que trabalhavam no 

curso em seu trabalho na Educação Básica. 

Para a coordenadora houve determinadas disciplinas que fizeram com que os 

professores-cursistas se envolvessem mais com as atividades propostas, uma vez que 

se sentiram vinculados com as discussões: 

 

Eu acredito que as disciplinas mais discursivas, elas deram 
embasamento bom para pensar sobre suas ações, especialmente 
Políticas Públicas, disciplina que eles mostraram grande afinidade. 
Eu acho que pela a vinculação muito grande com a realidade deles e 
outras disciplinas, pelo amadurecimento ao longo do curso, levou a 
essa reflexão. Era feita nos Seminários Temáticos, que contou com um 
avanço, uma decisão acertada. Havia uma questão nos Seminários 
Temáticos sempre que eu elaborava perguntando, questionando 
sobre a atuação deles enquanto docentes e o que eles achavam que 
haviam obtido de contribuição do curso para a sua atuação. 
(COORDENADORA). 
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Essas disciplinas mencionadas são ministradas por professores da área de 

Educação. E esses professores buscavam entender o perfil da turma, suas 

especificidades, adequando-se à mesma. Para a coordenadora, 

 

O pessoal de educação já é mais sensível, mais maduro para essa 
questão e não teve dificuldades com a exceção do PPC [...] O pessoal 
de educação sempre trilhou muito bem. O professor de Políticas 
Públicas desenvolveu um trabalho interessante com eles. A 
professora de Didática também, prática que foi para, levou para um 
grupo que tem uma formação diferenciada no sul da Bahia. Nesse 
ponto eu acho que foi interessante. A primeira turma teve essas 
disciplinas. Eu acho que é isso que eles queriam chamar a atenção. 
Nós tivemos também uma decisão acertada com a inclusão na matriz 
do curso de uma disciplina chamada Seminários Temáticos. Essa 
disciplina deu a possibilidade da gente trazer, inclusive eu 
coordenava, pessoas para falar sobre áreas com discussões 
contemporâneas. Então, isso foi muito bom porque nós trouxemos 
pessoas com formação específica que trabalham com drogas e eles 
gostaram muito. Nós trouxemos pessoas para trabalhar com 
metodologias envolvendo o uso, o acesso à informática, programas. 
Isso foi bacana. Nós trouxemos pessoas para falar sobre a atuação da 
Genética na atualidade, aplicação prática disso. Atividade lúdica no 
ensino, na formação do biólogo. Trouxemos profissionais da 
educação Física com a elaboração de trilhas. Então foi acertado esses 
tópicos especiais, Seminários Temáticos na verdade. Foi muito 
interessante, a gente fez uma articulação legal entre os quatro 
seminários e eu acho que isso foi uma coisa acertada. 
 

 
Portanto, houve a tentativa de atender o público alvo, por intermédio dos 

professores da área de educação levando em consideração suas dificuldades, anseios 

e necessidades. 
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5 ENSINO DE CIÊNCIAS E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA 

ATUALIDADE: POSSIBILIDADES E LIMITES 

 

 

Neste capítulo analisaremos os objetivos propostos pelo curso em estudo, 

apontando possíveis aproximações ou distanciamentos das novas demandas para o 

ensino de Ciências na formação dos professores-cursistas. 

 

5.1 DOS OBJETIVOS PROPOSTOS ÀS NOVAS DEMANDAS PARA O ENSINO DE 

CIÊNCIAS 

 

O curso apresenta como objetivo principal “qualificar os docentes que atuam 

no ensino fundamental e médio da rede estadual, através de conhecimentos teórico-

científicos e pedagógicos pertinentes à formação do Biólogo licenciado”; e como 

objetivos específicos: 

 

a) Possibilitar a melhoria de qualificação docente na educação 
básica; 

b) Refletir sobre o fazer pedagógico, através das novas concepções 
educacionais para a formação humana; 

c) Analisar a prática de ensino de ciências naturais e de ciências 
biológicas na educação básica, visando seu redimensionamento; 

d) Promover o aprofundamento teórico-científico de modo a 
relacionar com a prática de ensino de forma contextualizada com 
a realidade; 

e) Permitir a compreensão dos aspectos sociais, econômicos, 
políticos, étnicos e culturais e suas relações com a construção do 
conhecimento; 

f) Debater sobre a construção do conhecimento científico, de 
maneira a suscitar uma visão mais complexa sobre a Ciência; e 

g) Contribuir com a formação continuada dos professores da 
educação básica. (UESB, 2009, p. 23). 

 

Os objetivos apresentados pelo PPC encontram-se em consonância com as 

necessidades formativas para os professores de Ciências e Biologia, assim como para 

as discussões acerca da educação como um todo. No entanto, precisamos entender 

como foram trabalhados e apreendidos pelos professores-cursistas para termos uma 

ideia das possíveis mudanças ou permanência na concepção e atuação docente dos 
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professores-cursistas; até porque sempre há a possibilidade de mudanças naquilo 

que fora planejado, pois se encontram em jogo relações e disputas de poder. Nessa 

lógica, “o poder, no sentido positivo, reside no complexo conjunto de relações e 

práticas através das quais os indivíduos constroem suas experiências subjetivas e 

assumem uma identidade em suas relações sociais” (POPKEWITZ, 1997, p. 22). Esse 

autor, ao referir-se ao poder, no sentido positivo, quer enfatizar o “poder 

compartilhado” e não a corrente filosófica do positivismo. 

 

5.2 REFLEXÃO CRÍTICA NA TRAJETÓRIA FORMATIVA 

 

Embora seja previsto no PPC que “o perfil do profissional a ser formado é 

crítico, reflexivo” (UESB, 2009, p. 23), a mesma não traz em seu bojo argumentação 

teórica e filosófica acerca de que maneira está concebendo tal formação. Para nós, 

uma vez que o curso propõe, sem a participação de todos os envolvidos, uma 

formação já delineada, não pode ser considerada crítica. Para considerá-la de tal 

magnitude, a princípio, a realidade precisa ser problematizada por todos os agentes 

que comporiam ou se beneficiariam do curso em consideração. Nessa dimensão, para 

Pucci (2007), ainda que alguns não atingissem uma visão mais ampla e contundente 

da realidade, as decisões, os encaminhamentos, as proposições deveriam ser 

construídas em conjunto desde o início, em que todos os partícipes iam se formando 

em uma íntima relação entre teoria e prática, por meio do diálogo aberto rumo à 

práxis. 

Mesmo o curso não demonstrando em sua proposta, de maneira contundente 

e explícita, determinado arcabouço teórico-filosófico acerca da reflexão crítica, 

percebemos por meio das entrevistas que houve avanços significativos no 

desenvolvimento da capacidade reflexiva nos professores-cursistas. Embora essa 

reflexão, aparentemente, esteja mais voltada para questões relacionadas com a 

prática escolar cotidiana. A mesma não atinge a dimensão macro da realidade na 

tentativa de contextualizar esse cotidiano imediato com a realidade mais ampla. Essa 

visão imediatista e pragmática pode ser observada nas seguintes falas: 
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Levou a refletir minha prática. [...] Essa prática pedagógica, a gente 
acabou discutindo dentro da sala de aula. [...] A gente discutiu e 
depois discutia para refletir essa questão da nossa prática, realmente. 
(ENTREVISTADO A). 
Como você poderá também ajudar essa prática pedagógica através de 
discussões em sala de aula. [...] Isso me faz às vezes refletir sobre 
algumas tomadas de decisões, sobre alguns conflitos que surjam na 
escola. (ENTREVISTADO B). 
Trabalhar Ciências com prática em sala de aula. Isso fez a gente 
refletir muito. Quando a gente trabalhava com modelos didáticos, a 
gente pode tirar grande proveito e até mesmo lavar essa prática para 
sala de aula. Trabalhar mais com aula prática, buscar mais o 
conhecimento do aluno, buscar a prática do aluno, levar a prática de 
aula. Trabalhar Ciências com prática em sala de aula. Isso fez a gente 
refletir muito. E muitos, assim como eu, passou a trabalhar mais essas 
aulas, como eu que trabalho de primeira a quarta séries. Nas minhas 
aulas, principalmente em Ciências, a prática em sala de aula fez com 
que os alunos motivassem muito mais a aprendizagem. 
(ENTRVISTADO C). 
Essas disciplinas trouxeram bastante contribuições para gente 
transpor esse aprendizado teórico do curso lá na escola que a gente 
atua, com realização de oficinas, de modelos didáticos que 
pudéssemos aplicar lá na escola que a gente atua. Para melhorar a 
qualidade do ensino em Biologia. Eu, não sei se é porque são as 
disciplinas que eu tenho, que eu tive muito interesse dentro do curso 
e que eu me identifico com essa área de ensino, de metodologia. 
[Você cita alguns professores. Há algum ponto que eles se 
diferenciam dos demais?] Eu acho que é justamente essa visão 
metodológica e de aplicação de conhecimento lá no ensino básico. 
(ENTREVISTADO D). 
Muitos textos que nós trabalhamos ajudaram bastante a gente a 
mudar de opinião. [...] A forma que foi trabalhado ajudou bastante a 
mudar aquela ideia que a gente tinha de como trabalhar com o aluno 
em sala de aula. (ENTREVISTADO E). 
Antes de ingressar nesse curso, eu trabalhava Ciências de uma 
maneira completamente diferente do que trabalho hoje. Abri a visão 
em relação de como aproximar, como falei, [o conteúdo da realidade 
dos alunos] de tornar as aulas mais atrativas. [...] Isso faz a diferença. 
Levar o aluno a um debate e na medida em que eles forem debatendo 
sobre o conteúdo. É claro que eles vão ter uma análise reflexiva sobre 
isso. É porque quando se prepara uma aula de que você vai usar um 
modelo didático, pensando numa forma atrativa, a gente tem que 
pensar assim: “não só levar o recurso por si só. A gente tem que 
pensar a maneira de como trabalhar e de como cobrar”. O que eu fiz, 
mostrei o recurso e os alunos tinham que contextualizar. 
(ENTREVISTADO J). 
 
 

Por meio do exposto, podemos aferir que essa questão relacionada com a 

reflexão se voltava mais para discussões em grupo e não para a reflexão crítica 



101 
 

propriamente dita. Dessa forma, distanciando a formação dos objetivos apresentados 

no PPC, uma vez que a ênfase estava na aplicação em sala de aula daquilo que se 

discutia no curso, a exemplo da transposição dos “modelos didáticos” para serem 

utilizados no dia-a-dia escolar sem que houvesse análise de suas implicações frente 

ao processo de construção do conhecimento e desenvolvimento da autonomia. 

Mais uma vez podemos verificar a inconsistência da formação, no que se 

refere à concepção crítica com base na fala da coordenadora: 

 

Essa reflexão crítica é o que todo mundo deseja. [...] E isso eles 
exemplificam. [...] Eles trazem exemplos interessantes de como 
aplicaram, de como está vendo a sua atuação. [...] Havia uma 
avaliação do seu próprio trabalho... Avaliação conjunta. E eu acho 
que isso levou, desde o primeiro seminário, que foi realizado no 
primeiro semestre [...] a um questionamento sobre o seu 
conhecimento, sobre as suas ações, uma reflexão crítica mesmo. Antes 
mesmo de alcançar aquele amadurecimento normal que você vai 
obtendo ao longo e vai te levando a fazer essa reflexão sobre novos 
conhecimentos, sobre a aplicação de novos conhecimentos e etc. Eu 
acho que essa é uma coisa interessante mesmo de chamar a atenção. 
Eu acho importante que você observe porque isso a gente pode 
presenciar e constatar através da afirmação, dando exemplos de 
situações em que usou aquela metodologia nessa situação e que tinha 
revisto isso e tal. Então eu acho que isso é uma coisa boa. 
(COORDENADORA). 
 
 

Parece-nos que a preocupação maior se encontra na dimensão da 

aplicabilidade de conteúdos/conhecimentos discutidos no curso, distanciando a 

formação da compreensão e análise crítica da realidade concreta. Para Contreras 

(2002, p. 156), “nessas condições, a reflexão dos docentes, deixada a seu próprio 

curso, pode se encontrar impedida de ir além de seus próprios limites, isto é, de ir 

além da experiência e dos círculos viciosos nos quais se encontra atada”. 

5.3 O LUGAR DA PESQUISA NA FORMAÇÃO DOCENTE 

 

Entre os objetivos apresentados no PPC do curso, não aparece, em momento 

algum, o lugar da pesquisa na formação docente, conforme está previsto no Decreto 

de nº 6.755/2009, em seu segundo artigo, inciso V, que prevê “a articulação entre a 

teoria e a prática no processo de formação docente, fundada no domínio de 
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conhecimentos científicos e didáticos, contemplando a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL, 2009, grifo nosso), embora sejam apresentadas 

na grade curricular, Núcleo de Formação Básica, as disciplinas Pesquisa e Prática 

Docente (15h) e Trabalho de Conclusão de Curso (15h); e no Núcleo de Prática e 

Estágio Supervisionado, Pesquisa e Prática Docente (Modalidade de Pesquisa – 30h) 

e Trabalho de Conclusão de Curso (30h). 

Em relação às entrevistas, somente um dos entrevistados afirmou ter tido 

contato e trabalhado com a pesquisa acadêmica no interior da universidade durante 

sua formação no curso. Para ele, esse desenvolvimento para a pesquisa acadêmica se 

efetivou a partir de sua própria iniciativa. 

 

Eu desde o primeiro semestre procurei dentro da universidade estar 
dentro de algum grupo de pesquisa. Porque eu acho que a sala de 
aula é muito pouco para minha formação. Então, eu procurei de um 
jeito, procurei de outro. Procurei professores. Mandava e-mails, 
telefonava. E hoje eu participo de um grupo de pesquisa aqui na 
UESB, que é o GEPEC – Grupo de Pesquisa em Educação e 
Conhecimento Científico. Já faço parte desse grupo, que é um grupo 
novo aqui na UESB. [...] Sou bolsista, também, de um outro 
laboratório que é o LABISSET. O LABISSET se fundiu com o GEPEC. 
(ENTREVISTADO A). 
 
 

Mesmo que, aparentemente, o desenvolvimento da pesquisa acadêmica tenha 

partido da iniciativa do próprio professor-cursista, não podemos perder a dimensão 

contextual, até porque ele se encontrava em um ambiente que, por tradição, tem o 

papel fundamental da pesquisa acadêmica para a construção do conhecimento. Por 

estar convivendo no espaço acadêmico, certamente houve influências para que o 

professor-cursista adquirisse o gosto e/ou aptidão para buscar se envolver com os 

grupos de pesquisadores na tentativa de se enquadrar nesse novo universo, o qual 

não faz parte da dinâmica escolar da Educação Básica por tradição. 

Para o entrevistado A, houve, de certa forma, contato com a pesquisa por meio 

do curso. Mas esse contato restringiu-se a alguns professores-cursistas e de maneira 

pontual e instrumental. 
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O curso proporcionou uma pesquisa para a gente, em relação à 
verminose. [...] Já no finalzinho da pesquisa, depois de muita 
conversa, ela [professora-formadora de determinada disciplina] 
aceitou que nós poderíamos estar aplicando a pesquisa, tirando 
fotografias ou filmando para que ela pudesse ver e validar. 
(ENTREVISTADO A). 
 
 

Para outros entrevistados houve contato com a pesquisa e com grupos de 

pesquisadores no desenrolar do curso. Vejamos algumas falas: 

 

Teve uma disciplina, em nossa sala, de Seminário Temático. Ela 
[professora-formadora ministrante da disciplina] solicitou à 
coordenadora esse curso. Ela ministrou algumas aulas na sala de aula 
sobre o seu projeto de pesquisa. [...] Da sala de aula a única pessoa 
que contribuiu com a pesquisa, que levou o projeto5 para a escola 
junto com a professora fui eu. [...] Só que, como eu te disse, a maioria 
dos professores, todos os professores da sala de aula não aceitaram. 
Alguns não aceitaram porque não quiseram mesmo e alguns por 
conta das dificuldades. [...] A única coisa que eu tive que fazer foi 
estudar um pouco sobre as parasitoses e confeccionar jogos. [...] Nós 
não tivemos nenhum contato com grupo de pesquisas. [...] E a 
própria professora, pesquisadora do projeto parasitose, disse que a 
UESB não forneceria os ônibus para ir, por exemplo, para Poções, 
para o Iguá, para a Barra do Choça6 e etc. Quando estava terminando 
o projeto foi que ela falou que, caso os professores quisessem, ela 
poderia ter conversado com o reitor e pelo menos conseguiria mais 
dois lugares, no caso, Poções e Barra do Choça poderiam ter acesso. 
(ENTREVISTADO B). 
Tivemos algumas práticas de pesquisas em grupo. Foi em sala de 
aula. [...] A gente participou de algumas rodas de grupos de 
pesquisas. [...] A gente foi como ouvinte. [...] Ouvir grupos de 
pesquisas. (ENTREVISTADO C). 
Elaboramos um artigo, mas foi na área mesmo de educação. [...] Não 
tivemos nenhum contato com grupos de pesquisa, com pesquisa, [...] 
e nem com elaboração de pesquisa. (ENTREVISTADO D). 
Muito pouco. Muito pouco mesmo. Não. Nós não trabalhamos muito 
essa parte de pesquisa não. Não teve muito contato com 
pesquisadores. Não. Não houve. (ENTREVISTADO E). 
Houve. Não exatamente do curso. Não que o curso tenha me levado a 
isso. Mas, eu participei de projeto de pesquisa aqui da UESB. [...] Mas, 

                                                           

5 Projeto relacionado com a pesquisa de doutoramento da professora-formadora de determinada 
disciplina. A participação foi direcionada e restringia a alguns professores-cursistas e não para toda a 
turma. Sendo que, aqueles que por ventura viessem a participar não se interagiriam com as discussões 
referentes ao projeto de pesquisa da doutoranda. Somente confeccionariam materiais e os aplicariam 
em sala de aula da educação básica, conforme acontecerá com a única pessoa que participara. 
6 Refere-se a distritos e municípios vizinhos de Vitória da Conquista, próximos à UESB.  
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não foi com incentivo do curso. Foi uma coisa minha mesmo. 
(ENTREVISTADO F). 
Houve. Houve sim. [...] A gente teve contato com doutores, pessoas 
que já estavam fazendo suas pesquisas e professores que estavam 
fazendo pesquisa de doutorado. A gente pode vivenciar com eles 
também. [...] Focar muito essa questão do professor pesquisador. Isso 
foi muito fomentado aqui nesse curso. O professor tem que ir além da 
escola. Tem que ir... Estar sempre avançando, sempre atrás, sempre 
pesquisando, sempre procurando... buscar o conhecimento e também 
destrinchar aquele conhecimento para ele poder facilitar mais o 
acesso para os seus alunos. (ENTREVISTADO H). 
Na verdade nós trabalhamos... [...] A gente teve contato com alguns 
professores pesquisadores e pudemos ver qual era a linha de 
pesquisa deles. Eles mostravam, faziam questão de passar para a 
gente, dentro da disciplina, qual era a linha de pesquisa e quais as 
possibilidades. [...] Nós chegamos a ter contato com os professores 
pesquisadores e ver a linha de pesquisa deles. [...] Não chegamos a 
pesquisas aprofundadas. [...] Sistematicamente, não. 
(ENTREVISTADO I). 
Durante o curso, a gente participou de alguns seminários, alguns 
fóruns. [...] O único contato foi esse aí. Os pesquisadores passam as 
experiências deles para gente. [...] Mas, participar diretamente da 
pesquisa, não. (ENTREVISTADO J). 
 
 

Com base nas entrevistas, observamos que a ideia de pesquisa está mais 

voltada para a participação técnica instrumental e não para a participação ativa e 

efetiva no desenvolvimento da pesquisa acadêmica e científica. Em nenhum 

momento os entrevistados demonstraram afinidades com a pesquisa acadêmica. Suas 

falas estão mais direcionadas para o fazer instrumental em sala de aula, sem 

questionar a realidade estrutural mais ampla da sociedade em busca de sua 

compreensão, ou então, no intuito de criar novos conhecimentos. 

Mesmo os professores-cursistas afirmando que não houve contato com a 

pesquisa, ou então que o contato foi insuficiente, observamos em várias falas que os 

mesmos participaram de discussões junto com professores pesquisadores e que esse 

espaço não foi considerado como formativo para eles. Em outros casos, participaram 

como observadores e até fazendo parte de grupo de pesquisa sob influência da 

estrutura universitária. No entanto, parece-nos que os professores-cursistas não 

compreendem que toda essa dinâmica também faz parte da formação para a 

pesquisa. 
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Para a coordenadora do curso, poucos professores-cursistas tiveram o 

interesse e oportunidade de buscar, mesmo que superficialmente, envolver-se com a 

pesquisa ou grupo de pesquisadores. Possivelmente esse seja o motivo pelo qual os 

professores-cursistas não desenvolveram a compreensão ampla do que seja pesquisa 

acadêmica. Para a coordenadora, poucos foram aqueles que se interessaram pela 

pesquisa, 

 

A pesquisa, alguns alunos, também da primeira turma e uma aluna 
da segunda, três alunos ou quatro da primeira turma e uma aluna 
agora da segunda turma, eles procuraram se envolver com a 
pesquisa. Eles pediram para fazer estágio com o pessoal aqui do 
Laboratório de Zoologia. Laboratório de Botânica, não sei... Mas de 
Zoologia eles procuraram ter acesso a essa formação acadêmica e 
científica com o contato direto com o pesquisador. Mas eu acredito 
que eles tiveram dificuldades. Dificuldades com relação à 
disponibilidade de tempo. Eles me perguntaram se poderiam e eu 
disse que poderiam sim. Que era louvável que fizessem isso e tal e 
eles chegaram a procurar o professor. Mas não continuaram. Então eu 
acho que eles tiveram dificuldades de permanecer, de vir, do local, de 
estender esse vínculo. Porque, eles teriam que vir para as aulas e 
teriam que acompanhar também outros tempos. Eu acho que isso, 
com a atuação lá [Referindo-se à atuação do professor-cursista em seu 
trabalho na Educação Básica), dificultou essa formação na pesquisa. 
Mas, eu acredito também que mesmo não tendo participado, se 
engajado em um projeto, não tendo convivido como voluntário 
durante mais tempo, eles tiveram uma noção de fazer pesquisa pelo 
próprio cotidiano dos professores quando vinham, que traziam para 
as aulas, essa coisa chama a atenção. Eu acho que isso pelo menos 
instigou. O próprio contexto da universidade. Esse convívio que eu 
acho que é uma coisa extremamente importante, é o convívio. Com o 
ambiente universitário, com essa academia, com esse convívio. Isso 
amadurece, isso enriquece. Quanto mais tempo esses alunos 
pudessem permanecer aqui melhor seria. (COORDENADORA). 
 

Mesmo com esse envolvimento, observamos que ainda se está longe de 

efetivar a formação para e pela pesquisa. Nesse sentido, a formação se distancia de 

um dos principais pilares da universidade assim como das novas necessidades 

formativas para o Ensino de Ciências na atualidade. As razões apresentadas são as 

mais diversas, indo desde a estruturação do PPC chegando à falta de condições 

temporais por parte dos professores-cursistas. 
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5.4 MUDANÇAS E CONTINUIDADES EM PRÁTICAS E CONCEPÇÕES PARA O 

ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

Em relação à contribuição do curso na formação e atuação dos professores-

cursistas, de acordo com 9 (nove) dos entrevistados houve avanços significativos. 

Estes afirmaram que o curso possibilitou-lhes a oportunidade de compreender as 

novas demandas educacionais e, principalmente, contextualizá-las para o ensino de 

Ciências e Biologia na Educação Básica. Podemos perceber isso na fala do 

entrevistado C, quando discorre sobre a contribuição do curso para sua formação. 

Vejamos: 

 

Muito boa, eficiente e trouxe grandes contribuições [referindo-se à 
formação proporcionada pelo curso]. E essas contribuições fizeram 
com que a gente mudasse o modo de pensar em relação à Biologia, 
em relação à formação, no que diz respeito como você trabalha a 
Biologia. [...] E também saber como trabalhar com seus alunos. Eu 
acho que ela trouxe contribuição em relação a trabalhar, como você 
trabalhar, como você vivenciar no seu dia-a-dia a Biologia. [...] 
Quando a gente passou pelo Estágio do ensino médio, descobriu que 
a Biologia está em qualquer lugar e você pode trabalhar com ela de 
forma diferente. E isso ajuda você crescer na sua vida profissional. 
(ENTREVISTADO C). 
 
 

De acordo com o entrevistado C, houve mudança em sua prática e na maneira 

de perceber a Biologia, demonstrando que buscou mudar a partir do momento em 

que começou a compreender as novas tendências e/ou necessidades formativas para 

o ensino de Ciências/Biologia na atualidade assim como as relações didáticas a 

serem mantidas com os alunos no dia-a-dia de sala de aula na Educação Básica. 

Para muitos professores-cursistas, do ingresso ao curso até o seu término, a 

formação foi se dando gradativamente, proporcionando-lhes a consciência de estar 

amadurecendo cada vez mais na esfera do conhecimento docente e também na 

compreensão de suas práticas de sala de aula, fazendo até mesmo relações entre a 

formação acadêmica e sua prática cotidiana. 
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Eu percebo que do começo do primeiro semestre até agora, a turma 
amadureceu muito. [...] De você se identificar com aquela área. E 
também de querer transpor os limites. [...] Eu percebi que nós 
chegamos ali muito limitados. E aos poucos essas barreiras foram 
quebrando. Cada aluno foi descobrindo aquela carência dele. [...] 
Percebe hoje que muita gente evoluiu. Muita gente melhorou muito 
na questão do amadurecimento. Com o próprio curso mesmo, com a 
sua própria prática docente. (Entrevistado H). 
 
 

Para a coordenadora, houve mudanças singulares nas concepções dos 

professores-cursistas durante sua formação no curso. Para ela, 

 

Agora, as concepções deles com certeza elas foram mudadas. Eu acho 
que a concepção de vida, concepção de formação específica. Como 
ver a Biologia, como ver o ensino. Com certeza isso foi visível nas 
discussões. Com certeza. Visivelmente demonstraram nas discussões, 
nas contradições, nas colocações dos oponentes em sala de aula. Você 
vê que muda [...]. Tinha essa dificuldade mesmo esses que 
apresentaram a dificuldade, pelo próprio contexto de cada turma. 
Eles mudaram a concepção. [...] Eu tive uma série de dificuldades 
com eles, mas, foi indo, foi indo e consegui. Hoje eles já veem as 
coisas com outro olhar. [...] Mas, graças a Deus, eu acho que 
amadureceu. Entendeu? Ela tá mais, procurando mais, se envolvendo 
mais. (COORDENADORA). 
 
 

Mesmo havendo significativas contribuições do curso para a formação de seus 

professores-cursistas, observa-se que, também, houve problemas relacionados com o 

mesmo. “A formação não é ruim. Mas, a gente não consegue absorver tudo. É muita 

coisa, muita informação para... em um período de tempo curto. Condensado. E às 

vezes a gente não consegue absorver tudo” (ENTREVISTADO F). Na fala do 

entrevistado F, observamos dois problemas relevantes para serem levados em 

consideração na estrutura e organização do curso. O primeiro relaciona-se com sua 

carga horária (uma semana a cada mês, contendo de 6 a 8 disciplinas), ocasionando 

de certa forma sobrecarga de atividades em um período curto. O segundo volta-se 

para uma possível concepção empírica adotada pelo professor-cursista. Parece que a 

preocupação maior se encontrava em “absorver os conteúdos” do que o de 

compreendê-los. 



108 
 

Além dos problemas mencionados, podemos observar também em uma das 

falas o seguinte: 

 

Eu achei que durante o curso, por ser um curso de formação de 
professores, teve muitas falhas na organização do curso. No decorrer 
do desenvolvimento do curso. Em muitas disciplinas trabalhadas, 
não faziam conexão com a questão da formação do professor. [...] As 
disciplinas básicas, mesmo a Biologia, foram trabalhadas de forma 
muito técnica sem muita ligação, sem muito sentido. Poucos 
professores dessa área levaram alguma contribuição para gente... 
práticas de laboratório em ensino médio. Poucos fizeram isso. Um 
dos aspectos é essa questão da aplicabilidade desses conteúdos. 
(ENTREVISTADO D, grifo nosso). 
 
 

Com base nessa fala, parece-nos que a professora-cursista ao mesmo tempo 

em que questiona a formação mais voltada para a técnica, sentiu a falta de uma 

formação que conduzisse mais para a aplicabilidade de conteúdos. Isso implica uma 

relação muito estreita da concepção adotada pelo professor-cursista para o 

tecnicismo – tendência questionada teoricamente há décadas. 

 

5.5 MUDANÇAS NA PRÁTICA DOCENTE 

 

Quando se perguntou aos entrevistados se houve mudança na prática docente 

dos mesmos, os 10 (dez) afirmaram que sim. Para eles, as mudanças se deram desde 

a maneira de selecionar os conteúdos a serem ensinados, perpassando pelas políticas 

públicas voltadas para o atendimento educacional, chegando até mesmo à 

autoestima. Entre as principais mudanças vejamos algumas abaixo, nas falas dos 

entrevistados: 

 
Eu procuro primeiro ver qual é o perfil da turma. Isso tem me 
ajudado muito. Qual é o perfil da turma? Como é que eu posso 
comportar com essa turma? Quem é aquele menino? Eu procuro ver, 
analisar hoje. Nem sempre foi assim. Mas, eu já procuro ver a história 
do aluno. [...] Eu fico mais ou menos um mês de pesquisa com esse 
alunado. Para eu entender quem é esse alunado. Para eu identificar 
quais são as dificuldades desse alunado. E para eu ver como eu 
proceder com esse alunado. A gente tem que conhecer o alunado. Isso 
foi, é... uma das grandes mudanças de minha prática docente 
significativa. Que hoje eu procuro conhecer minha turma. Conhecer 
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quem é aquele aluno, quais são as dificuldades dele, quem são os 
cuidadores dele, como é o modo de vida. [...] Eu acho que uma das 
grandes contribuições desse curso, PARFOR, para minha vivência 
como professor foi as aulas práticas. (ENTREVISTADO B). 
Quando a gente parte para a prática é uma coisa em relação à 
mudança, porque você tem que ser um leitor mesmo. Em relação à 
prática... a minha prática no geral, houve mudança no sentido de 
você... elaboração de aulas, de como você está em sala de aula, as suas 
metodologias em sala de aula. Houve essas mudanças nesse sentido. 
Mudança, também, intelectual. [...] Agora sim, na teoria, em teoria e 
prática. Se hoje eu pegar uma turma de Biologia e Ciências, vou 
trabalhar de forma diferente de que eu já trabalhei anos anteriores. 
(ENTREVISTADO C). 
Houve sim. Houve mudanças singulares porque, à medida que você 
obtém conhecimento, você melhora sua prática no trabalho. [...] Aqui 
aprendi como trabalhar com esse material. Aprendi a trabalhar 
melhor com os alunos. [...] Minha forma de trabalhar, acho que 
mudou completamente depois do curso. (ENTREVISTADO E). 
Sim. Assim, na questão do trabalhar mais com o concreto. [...] Não 
ficar somente com os livros e apostilas. Há possibilidade de se 
trabalhar as Ciências na sala de aula. A questão de roteiros, sugestões 
de como trabalhar em sala de aula. [...] Eu percebi que aqui a gente 
conseguiu de certo modo essa ponte [relacionando o aprendido no 
curso com a prática docente na Educação Básica]. (ENTREVISTADO 
F). 
Várias mudanças. Hoje eu não trabalho mais Ciências só com livro 
didático. Na sala de aula como professora, tenho mais autonomia 
para falar, para cobrar, saber as palavras corretas para cobrar. Não 
simplesmente chegar e falar que tem que ser assim. Tem que ser tudo 
fundamentado. Esse curso me proporcionou isso. E como pessoa 
também melhorei. Com a turma, com os colegas. A participação 
aumenta mais. A gente dá sugestões. (ENTREVISTADO J). 
 
 

Mesmo com todos os avanços na formação dos professores-cursistas, ainda 

percebemos a dimensão da aplicabilidade de conteúdos voltados mais para a prática, 

distanciando-se de certa forma de uma formação crítica capaz de buscar entender 

como os conteúdos se relacionam com a realidade concreta, assim como entender os 

jogos de forças e de interesses que envolvem na escolha de determinado conteúdo 

e/ou postura pedagógica/disciplinar. 

Pudemos também observar que houve significativas mudanças quanto à 

postura dos professores-cursistas em sua interação com os alunos e com o 

conhecimento, uma vez que esses começaram a buscar primeiramente conhecer a 

turma para direcionar seu trabalho, conforme aponta o entrevistado B. Já o 
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entrevistado C, começou a planejar suas aulas levando em consideração aspectos 

metodológicos, além de afirmar ter havido mudanças intelectuais. Os entrevistados F 

e J desenvolveram o senso crítico no que se refere à percepção que tinham dos livros 

didáticos, buscando superar suas limitações, utilizando outras fontes como suporte 

para a realização de seu trabalho. 

Parece que tais mudanças não foram suficientes para compreender e alterar o 

quadro mais amplo em que se encontra o sistema educacional na atualidade, pois os 

professores-cursistas ainda se encontram limitados ao cotidiano escolar, buscando 

resolver questões pontuais sem fazer relação com o contexto macro, o qual também 

influencia suas práticas e concepções da realidade. Além do mais, os professores-

cursistas apresentavam dificuldades na organização do tempo para estudos. 

 

Mas, mesmo esses alunos, com essas dificuldades, eles levam uma 
formação complementar para a sala de aula, para sua atuação. Levam 
práticas pedagógicas, levam exemplos da vivência com alguns 
professores e eu acho que isso é formar e formar formadores, que é o 
mais importante. Com certeza é um avanço. É um avanço. Foi um 
programa acertado. (COORDENADORA). 
 

 
No geral, parece-nos que os professores-cursistas, antes de entrar no curso, 

encontravam-se totalmente distantes das discussões atuais acerca das concepções 

relacionadas com o processo de ensino, aprendizagem e da organização política do 

sistema educacional, das novas necessidades formativas para o ensino de Ciências. 

Porém, o curso proporcionou um contato com essa esfera do conhecimento, 

tornando-os mais perceptíveis às demandas educacionais de especiais àquelas 

voltadas para o ensino de ciências.   

 

5.6 MUDANÇAS EPISTEMOLÓGICAS E ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

Para Maldaner, Zanon e Auth (2006), existem inúmeros resultados de 

pesquisas apontando para a necessidade de mudanças na maneira de como conceber 

e ministrar o ensino de Ciências nas salas de aulas, mas parece-lhes que essa gama de 

conhecimentos ainda não alcançou as salas de aulas. Para as autoras, isso acontece, 
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talvez, por causa da falta de preparação dos professores, pela resistência em romper 

com seus modelos de aulas ultrapassados, precarização do trabalho docente, entre 

outras questões que afetam o bom desenvolvimento do ensino de Ciências, coerente 

com as novas demandas dessa área.  

Nesse sentido, vários autores apontam para a necessidade de transformação, 

principalmente por parte dos professores, em suas concepções acerca do 

conhecimento científico e que esses busquem compreender epistemologicamente 

como se desenvolveu e desenvolve a construção do conhecimento das Ciências 

(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002; CARVALHO, 2006; MALDANER, 

ZANON; AUTH, 2006; CHAPANI et al., 2009; CACHAPUZ et al., 2011, entre outros). 

Nesse contexto, é preciso observar que os saberes e práticas dos professores 

não devem ser reduzidos somente ao “domínio dos procedimentos, conceituações, 

modelos e teorias científicas” (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002, p. 32), 

pois existem vários outros fatores que também influenciam nesse processo que vão 

para além da compreensão conceitual, chegando às dimensões atitudinais 

emocionais, entre outras. 

Em relação à mudança de concepção acerca do ensino de Ciências 

proporcionada após o ingresso no curso, 9 (nove) dos entrevistados afirmaram que 

houve. Muito embora o que as entrevistas demonstram se relacionam mais com a 

formação inicial na área de Ciências do que mudanças propriamente ditas na 

maneira de os professores-cursistas conceberem os conhecimentos acerca das 

Ciências. Parece-nos que os professores-cursistas não contavam com os 

conhecimentos mínimos das Ciências, mesmo atuando na área por vários anos. Tudo 

nos indica que eles iniciaram a formação nessa área a partir de seu ingresso no curso. 

Portanto, fica difícil de detectar possíveis mudanças na maneira de perceber o ensino 

de Ciências, isto é, levando em consideração o debate acerca das Ciências nas últimas 

décadas. Vejamos algumas falas: 
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Claro que houve. [...] Eu não conhecia Ciências. O que eu conhecia de 
Ciências era através dos livros didáticos; era através daqueles 
conceitos que muitas vezes errados, os livros didáticos trazem. E 
depois você vai vendo as suas aulas, vendo as aulas de Ciências 
acontecendo, as aulas de Biologia, determinados assuntos, 
determinadas disciplinas de alguns professores e você se liga; você 
faz o questionamento. [...] Ajudou a esclarecer a diversidade, que 
Ciências sou eu, é você, é esse computador que a gente está usando 
aqui. Que tudo isso faz parte das Ciências, da tecnologia. [...] A 
maneira de perceber Ciências hoje é completamente diferente. [...] 
Mas, se eu pegar algum conceito de livro, de livros didáticos usados 
hoje, do sexto ou do terceiro ao nono ano, eu vou ver, vou ter 
condição de saber se aquele conceito está certo ou está errado. E se eu 
tiver dúvida vou ter como pesquisar e saber onde pesquisar. Minha 
maneira de ver Ciências hoje é uma maneira mais crítica. [...] A gente 
vê as Ciências, assim no dia-a-dia. [...] Foi outro olhar. Outra vivência 
que o curso me proporcionou. Isso me ajudou muito. 
(ENTREVISTADO B). 
 
 

Com base no exposto, podemos aferir que o professor-cursista não participava 

de discussões acerca do ensino de Ciências antes de ingressar no curso. Para a 

realização de seu trabalho, na área de Ciências, recorria aos livros didáticos ou então 

a observações de outros professores da área para então imitá-lo. Para o entrevistado, 

com o seu ingresso no curso foi possível ter acesso a conhecimentos específicos e 

atualizados da área, adquirindo ainda a capacidade de analisar os livros didáticos 

para verificar se os conceitos trazidos por eles estavam atualizados ou não, em uma 

tentativa de aprimorar sua atuação docente. 

Sabemos que as concepções educacionais conteudistas, pragmáticas e ateóricas 

são expressamente criticadas nas discussões acadêmicas voltadas para as novas 

demandas educacionais na atualidade. Mesmo assim, o que observamos com o 

entrevistado A é justamente a continuidade da concepção empirista-indutivista, a 

qual, de acordo com Chapani (2010), despreza ou nega as contribuições da história, 

filosofia e sociologia da ciência, impossibilitando, assim, a apropriação dos 

conhecimentos epistemológicos capazes de proporcionar as mudanças necessárias 

para que haja um ensino de Ciências mais condizente com as novas demandas 

educacionais. Podemos, ainda, verificar essa tendência empirista-indutivista nas 

seguintes falas: 
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Eu me sinto mais preparado. [...] Houve mudanças sim. [...] Na 
abordagem de muitos conteúdos. [...] A gente aprendeu técnicas 
novas, práticas que a gente levou e eu continuarei levando para sala 
de aula. Exercícios... práticos... o que foram oferecidos aqui nas 
disciplinas. (ENTREVISTADO D). 
Não houve tanta mudança assim. [...] Houve mudanças nas 
possibilidades... que tem da gente trabalhar que às vezes não... eu 
enquanto profissional subestimava. Não estava muito apta. Nunca fui 
muito de... ir a campo, fazer fichinha. E hoje eu vejo que é possível, a 
gente pode levar o aluno, fazer uma aula de campo. Não precisa 
pegar ônibus. No pátio da escola mesmo. Nesse sentido. 
(ENTREVISTADO F). 
Houve. Depois que eu entrei aqui já fiz algumas leituras, fiz leituras 
de autores que falam sobre o ensino de Ciências. Eu pude perceber 
que esses livros auxiliam muito a gente na hora de fazer o 
planejamento de uma aula. (ENTREVISTADO G). 
 
 

Com base nas entrevistas A, D, F e G, fica evidente que aquilo que houve de 

mudanças se relaciona com a maneira de abordar os conteúdos em sala de aula. 

Mesmo parecendo ter aumentado a autoestima dos professores-cursistas, fazendo 

com que venham a se sentir mais preparados para a função docente, isso não garante 

que haja a ruptura com velhas práticas e concepções tecnicistas. Talvez essa 

resistência para que haja a mudança resida na impregnação de determinada tradição 

cristalizada nas concepções e atitudes dos professores-cursistas. Nesse sentido, 

 

A influência da experiência, dos valores, das crenças e das atitudes, 
sujeitas a uma impregnação durante muitos anos são, em geral, 
dificilmente modificáveis com simples atividades de discussão, ainda 
que se apoiem em documentação adequada e condizente à elaboração 
de propostas para levar à aula. (CACHAPUZ et al., 2011, p. 178). 
 
 

Com a continuidade da tendência tecnicista, a tensão maior gira em torno dos 

conteúdos, da absorção de técnicas e em modelos didáticos prontos para serem 

aplicados em sala de aula na Educação Básica, não demonstrando nenhuma 

criticidade relacionada com a formação adquirida no curso, tampouco com 

mudanças epistemológicas substanciais para o ensino de Ciências na atualidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As políticas direcionadas para a formação de professores no Brasil em toda 

sua história nunca foram suficientes para atender sua demanda. A situação se agrava 

mais ainda quando relacionada com a formação em exercício; pois as políticas e 

programas sempre se apresentaram em caráter emergencial e descontínuo. 

Indo de encontro a esse modelo de políticas e programas de formação de 

professores, na década de 1980 o debate por parte de segmentos da sociedade civil 

organizada assume posição relevante, apontando rumos para a superação dos 

inúmeros problemas enfrentados na área social com destaque para a educação. Nesse 

cenário, as políticas públicas direcionadas para a formação de professores em 

exercício são vistas como direito do profissional da educação e necessidade 

fundamental para a organização e melhoria da qualidade do sistema educacional em 

todo o país (FREITAS, 1999, 2002). Logo, é dever do Estado promovê-las. 

Contraditoriamente, na década de 1990, sob forte influência de agências 

multilaterais, as políticas públicas em nosso país se atrelaram às reformas. Nesse 

contexto, de intenso debate político e social, buscaram-se, por intermédio dessas 

agências, estabelecer determinado consenso acerca do direcionamento das políticas 

educacionais, privilegiando o atendimento das demandas do mercado, deixando as 

necessidades sociais em segundo plano (DEMO, 1994; FRIGOTTO, 2006). 

Nesse momento difuso e contraditório, sob influência da determinação 

expressa na LDB 9.394/1996, contida em seu artigo 62, são criados inúmeros 

programas emergenciais de formação de professores em exercício em todo o Brasil 

sem a devida articulação em nível nacional e tampouco contando com uma base 

comum. 

No final da década de 2000, é criada a política em nível nacional, por meio do 

Decreto nº 6.755/2009, para atender a formação de professores em exercício do 

sistema público de ensino, da Educação Básica, os quais ainda não contavam com 

formação em nível de licenciatura plena ou então se encontravam lecionando em 

áreas distintas da sua formação.  
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Mesmo significando um grande avanço na esfera das políticas públicas para a 

formação docente, levando em consideração que esse Decreto sinaliza para a 

constituição de uma política de alcance nacional, não conseguiu superar os entraves 

existentes em nosso sistema, garantindo sua efetivação em todo o território 

(SAIONARA, 2010).  

Podemos, ainda, afirmar que essa política significou, entre os vários 

programas, o mais amplo em sua expansão, alcançando todos os Estados brasileiros. 

Embora não se aproxima daquilo que é proposto por segmentos da sociedade civil 

ligados à educação, com destaque para a ANFOPE, no que se refere à criação de uma 

política de formação de professores contando com uma base comum nacional e, 

também, garantindo continuidade nessa política. Dessa forma, permanecem antigos 

obstáculos, os quais dificultam as possibilidades de mudança estrutural nas políticas 

públicas direcionadas para a formação de professores (FREITAS, 1999, 2002). 

Em relação ao contexto local, especificamente relacionado com o objeto de 

estudo desse trabalho, ou seja, o Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, 

ligado ao PARFOR, implantado na UESB, campus de Vitória da Conquista-BA, no ano 

de 2009, observamos que seguiu a mesma lógica exposta acima. No entanto, a 

implantação desse curso significou avanço para a formação de professores de 

Ciências e Biologia no interior da Bahia, tendo em vista a ausência histórica de 

políticas públicas voltadas para essas áreas, principalmente na região Nordeste do 

país. 

Em relação ao objetivo proposto por essa pesquisa, ou seja, identificar 

possíveis mudanças na formação e atuação docente de seus professores-cursistas 

proporcionadas pelo curso no que diz respeito às necessidades formativas 

direcionadas para o Ensino de Ciências, podemos afirmar que o curso possibilitou 

formação para que os professores-cursistas adquirissem nova postura pedagógica, 

fazendo com que repensassem a própria prática docente no dia-a-dia escolar, 

buscando possíveis alternativas metodológicas e começassem a observar mais as 

especificidades de suas turmas, na Educação Básica, no intuito de reorganizar seu 

trabalho, levando em consideração o contexto da Educação Básica. 
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Para a coordenadora, isso foi fruto de intervenção realizada no 

desenvolvimento do curso, logo depois de ter observado que os objetivos propostos 

por ele e sinalizados pelo Decreto nº 6.755/2009 não estavam atingindo as práticas 

docentes de seus professores-cursistas em seu trabalho junto à Educação Básica. 

Ainda a coordenadora, contou com a participação dos professores-formadores da 

área de educação, os quais foram de fundamental importância para que houvesse a 

intervenção e mudança.  

Em sua matriz curricular, o curso mantém as orientações expressas nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Ciências Biológicas em 

consonância com o que determina o Decreto nº 6.755/2009. Ambos os documentos 

trazem em seu bojo a orientação para que seja contemplada na formação a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

No entanto, não houve formação consistente pela/para a pesquisa. De um 

lado, os professores-cursistas não contaram com as condições mínimas no que diz 

respeito ao tempo disponível para tal fim e, de outro, não foi possível pela própria 

estrutura e funcionamento do curso. O que houve foi, conforme afirmou a 

coordenadora em entrevista, a participação esporádica de três ou quatro (de um 

universo de trinta e oito) professores-cursistas, os quais demonstraram interesse, mas 

tiveram que desistir por falta de condições financeiras e da dificuldade em se afastar 

de sala de aula o tempo necessário para sua participação. 

Outro ponto que merece destaque se encontra na Portaria nº 6.755/2009, assim 

como o PPC do curso quando orienta que haja na formação a articulação entre a 

teoria e a prática. Esse quesito foi executado pelo curso por meio de diversas ações 

promovidas em seu desenvolvimento. Mas, a ânsia pela aplicabilidade de conteúdos 

configurou como um obstáculo na relação entre teoria e prática, pois os professores-

cursistas enfatizavam mais a prática, deixando de lado a teorização. Teorização que 

poderia fornecer-lhes condições necessárias para analisar e compreender as 

implicações existentes na utilização de determinados conteúdos ou métodos a serem 

utilizados para o ensino de Ciências. O imediatismo para a aplicabilidade de 

determinado conteúdo, ou modelo didático falava mais alto. 
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Mesmo definindo que o perfil do profissional a ser formado seja crítico, 

reflexivo, isso não fica claro no PPC do curso, pois ele não traz em seu bojo 

discussões acerca das concepções teóricas que norteiam os princípios da abordagem 

crítica, reflexiva. No entanto, no desenvolvimento do curso houve a tentativa, por 

parte de professores-formadores da área de educação, de resgatar os princípios 

norteadores da reflexão crítica, para incluir nas discussões. Mas, não conseguiu 

avançar para além do cotidiano escolar da Educação Básica. Pois, ainda que os 

professores-cursistas realizassem discussões e trocas de experiências, (trabalho 

desenvolvido principalmente em Seminários Temáticos), ficaram presos em suas 

demandas de sala de aula da Educação Básica. 

Contudo, não constatamos mudanças substanciais na formação e atuação 

docentes proporcionadas pelo curso estudado no que diz respeito às necessidades 

formativas direcionadas para o ensino de Ciências. Podemos destacar que o curso 

proporcionou formação inicial aos seus cursistas, mas não rompeu com o modelo 

pragmático e tecnicista ainda vigente em nossa cultura, o qual privilegia a formação 

voltada para a aplicabilidade de conteúdos e assimilação de modelos didáticos, 

conforme evidenciado nas entrevistas. 

Para que haja a formação ampla e consistente dos professores-cursistas, ainda 

nos deparamos com inúmeras dificuldades, tanto relacionadas com o curso como 

para além dele. Entre os obstáculos, destacamos: a) falta de apoio logístico por parte 

dos municípios; b) carga horária insuficiente para os professores-cursistas estudarem 

reservada na jornada de trabalho; c) falta de conhecimentos prévios (formação 

básica), por parte dos professores-cursistas para acompanharem as disciplinas; e d) 

problemas com professores-formadores no que se refere às concepções e 

metodologias abordadas por eles. Esses não levaram em consideração as 

especificidades da turma, mesmo havendo orientação na Portaria nº 6.755/2009, a 

qual orienta que as levem em consideração. Nesse sentido, os professores-cursistas 

não contaram com a estrutura que lhes garantisse as condições mínimas para sua 

formação em exercício. 

Mesmo apresentando esses problemas, podemos considerar como avanço a 

criação do curso, levando em consideração a possibilidade de atender os professores 
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em exercício, em especial na área de Ciências Biológicas – tendo em vista que 

historicamente no interior da Bahia essa área sempre teve grande déficit – de certa 

forma, democratizando o ingresso do profissional docente na universidade pública, 

diminuindo a demanda de professores os quais não contam com formação específica. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto: POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: REFORMA E MUDANÇA EM 

UM CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS. 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Joventino dos Santos Silva. 

Orientadora: Drª. Daisi Teresinha Chapani.  

            

Prezado (a) senhor (a) 
Eu sou Joventino dos Santos Silva, aluno do Curso de Mestrado Acadêmico em “Educação 

Científica e Formação de Professores” da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus Jequié-
BA (UESB) e estou realizando, juntamente com a pesquisadora Drª. Daisi Teresinha Chapani, o projeto 
de pesquisa chamado “POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: REFORMA E MUDANÇA 

EM UM CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS”. O objetivo geral deste 
projeto é contextualizar o Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, ligado ao PARFOR, 
analisando possíveis mudanças e permanências nas práticas e concepções dos professores-cursistas a 
partir de seu ingresso no Curso. 

Os participantes da pesquisa serão as (os) professoras (es) que fazem parte da primeira turma 
de Licenciatura Plena em Biologia do PARFOR, UESB, campus Vitória da Conquista-Bahia e a 
Coordenação desse Curso. 

Convido o (a) senhor (a) a participar deste projeto, pois esta pesquisa poderá contribuir para 
compreender as políticas públicas voltadas para a formação de professores, especialmente da área de 
biologia. Sua participação é voluntária e consistirá em responder uma entrevista, após assinar este 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

Se alguma pergunta da entrevista lhe causar desconforto, o (a) senhor (a) poderá deixar de 
responder a pergunta que causar tal incômodo. Ao participar desta pesquisa, o (a) senhor (a), não será 
identificado (a), permanecendo em anonimato e poderá retirar seu consentimento em qualquer 
momento da pesquisa, sem sofrer nenhum prejuízo. Esta pesquisa também não traz gastos financeiros 
para o senhor (a), nem qualquer forma de ressarcimento ou indenização financeira por sua 
participação. Além disso, sua participação nesta pesquisa não é obrigatória e, caso não deseje 
participar da mesma, sua vontade será respeitada.  

Os resultados desta pesquisa serão publicados de forma anônima em revistas especializadas 
de tal forma que o (a) senhor (a), nem nenhum outro participante será identificado. A gravação das 
entrevistas e sua transcrição em papel serão arquivados pelos pesquisadores por cinco anos. 

O (A) senhor (a) pode solicitar esclarecimentos antes, durante e depois da participação na 
pesquisa. Tais esclarecimentos podem ser obtidos com Joventino dos Santos Silva, através do e-mail 
<joventino.silva@bol.com.br> ou dos telefones (77) 8826-2745 / 9162-6907. 

Se o (a) senhor (a) aceitar participar desta pesquisa, precisará assinar o TCLE em duas vias 
(uma via ficará com o/a senhor/a e a outra ficará sob a guarda de Joventino dos Santos Silva), e 
responder em forma de gravação a entrevista.  

Em caso de dúvida, o (a) senhor (a) também poderá entrar em contato com a Orientadora Drª. 
Daisi Teresinha Chapani, através do e-mail <dt.chapani@bol.com.br>. 

 
 
Desde já agradecemos sua atenção!  

Vitória da Conquista - BA, ____ de___________________ de __________. 
______________________________________      __________________________________ 
        Pesquisador Responsável                                                 Participante  

mailto:dt.chapani@bol.com.br
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APÊNDICE B - ROTEIRO PARA ENTREVISTA/COORDENAÇÃO 

 

Este roteiro para entrevista faz parte dos instrumentos para coleta de dados referentes ao 
projeto de pesquisa intitulado: “POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: 
REFORMA E MUDANÇA EM UM CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS”. 
PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Joventino dos Santos Silva. 
Orientadora: Drª. Daisi Teresinha Chapani. 
 
Roteiro de Entrevista /Coordenação 
Questão norteadora: 
1 – Fale sobre o Curso de Biologia (PARFOR) destacando o que ele proporciona para a 
formação e atuação docente, assim como os obstáculos enfrentados. 
 

Caso não seja mencionado na questão norteadora, verificar: 

1º) Como você avalia a contribuição do Curso de Biologia na formação e atuação docente de 

seus cursistas?  

2º) Quais são as principais dificuldades apresentadas no desenvolvimento do Curso? 

i)Professores/cursistas; ii) Professores formadores; iii) Coordenação; e  iv) No geral. 

3º) Houve a participação coletiva, contando com o envolvimento de outras entidades 

(SMED, SEC, Sindicatos), na elaboração do curso? Comente. 

4º) É possível vivenciar no Curso situações que levem a reflexão crítica acerca da trajetória 

formativa dos cursistas? Comente. 

5º) Como se efetiva a relação da formação com a pesquisa? Qual o envolvimento dos 

cursistas? 

6º) De que maneira a carga horária referente às atividades teóricas/práticas é administrada? 

 7º) Sabemos que há uma forte tendência para que as políticas públicas direcionadas para 

formação de professores se aproximem das determinações das reformas de Estado. Ou seja, 

privilegiar as demandas do mercado em detrimento de uma formação sócio histórica 

(defendida por inúmeras entidades ligadas à educação). Nesse sentido, até que ponto o 

curso se aproxima e/ou se distancia dos ditames das reformas? 
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APÊNDICE C - ROTEIRO PARA ENTREVISTAS/PROFESSORES-CURSISTAS 

 

Este roteiro para entrevistas faz parte dos instrumentos para coleta de dados referentes ao 

projeto de pesquisa intitulado: POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: REFORMA E 

MUDANÇA EM UM CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS. 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Joventino dos Santos Silva. 

Orientadora: Drª. Daisi Teresinha Chapani. 

 

Roteiro de Entrevistas 

Questão norteadora: 

1 – Fale sobre o Curso de Biologia (PARFOR) destacando o que ele proporcionou para sua 

formação e atuação docente. 

 

Caso não seja mencionado na questão norteadora, verificar: 

1.  O que levou você a ingressar nesse Curso? 

2.  Quais foram os maiores obstáculos enfrentados para a realização de seus estudos? 

3.  Quais foram as suas motivações para permanecer no curso?  

4.  Em algum momento os discentes participaram da elaboração, de discussões, 

reuniões, ou em alguma atividade que pudessem influenciar na elaboração, 

desenvolvimento, tomada de decisões e/ou reformulação do Curso? Comente. 

5.  Você vivenciou no Curso situações que levassem a reflexão crítica acerca de sua 

trajetória formativa? Comente. 

6.  Durante sua formação no Curso houve contato com a pesquisa, grupos de 

pesquisadores ou coisa parecida? Comente.  

7.  Como você avalia a contribuição do Curso de Biologia na formação docente de seus 

cursistas? 

8.  Em relação a sua prática docente, houve mudanças singulares? Quais? Comente. 

9.  Houve mudanças na maneira de você perceber o ensino de ciências antes e depois de 
seu ingresso no Curso? Comente. 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO/DADOS PESSOAIS 

 

Este questionário faz parte dos instrumentos para coleta de dados referentes ao projeto de 

pesquisa intitulado: POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: REFORMA E MUDANÇA 

EM UM CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS. 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Joventino dos Santos Silva. 
Orientadora: Drª. Daisi Teresinha Chapani. 

 

Dados Pessoais 

Nome: _______________________________________________  

Idade: ______                 Masculino (   )         Feminino (   )    

Atuação no magistério 

Tempo de atuação ___________ 

Tempo que atua na área de biologia/Ciências ____________  

Carga horária semanal de trabalho _________ 

Formação anterior  

Magistério Médio (  )         Licenciatura Curta (  )           licenciatura  Plena (  )   

Outra (  ) Especificar: _____________________________________  

Em que ano se formou? ________________ 

Possui alguma Pós-Graduação (  ) Em que área? __________________________________ 

Disciplinas que leciona: ____________________________________________ 

Leciona no ensino:     Fundamental (  )           Médio (  )          Outro (  ) 

Participação em eventos na área de educação/ciências (seminários, cursos, palestras, etc.) 

a) Antes de ingressar no Curso 

Nunca (  )        As vezes (  )         Sempre (  )             Não tenho tempo (   ) 

a) Após seu ingresso no Curso 

Nunca (  )        As vezes (  )         Sempre (  )             Não tenho tempo (   )  


