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RESUMO 

LESSA, Bárbara Katharinne Alves Borges. Do Texto ao Vivido: Sentidos Atribuídos ao Currículo 

Formativo de Licenciatura em Química pelos Licenciandos. Dissertação apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. PPGED/UESB. 

Vitória da Conquista. Bahia 2018. (155 p.) 

 

O presente estudo descortina a formação do licenciado em Química a partir da discussão sobre os 

sentidos atribuídos ao currículo formativo e os cenários dados à essa formação de Educação Superior. 

Como esse(s) sentido(s) são atribuídos ao currículo formativo pelos licencindos? Quais fatores 

concernem na promulgação desse(s) sentido(s)? São questões que mobilizaram a pesquisa. Tal estudo 

teve por objetivo geral compreender como os espaços formativos apresentados pelo currículo do 

curso de Licenciatura em Química, manifesta/apresenta a(s) proposição(es) dos cenários formativos, 

bem como seu relacionamento com os sentidos atribuídos pelos licenciandos à formação docente para 

a educação científica. Os objetivos específicos tracejados versaram em conhecer os sentidos 

atribuídos pelos licenciandos à formação docente, identificar os cenários formativos propostos pelo 

currículo institucional e analisar descritivamente tais sentidos e sua relação com os cenários 

apresentados para constituição do ser professor com vistas a constituição identitária docente. Para 

tanto, o estudo respaldou-se teoricamente na análise da Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada em Nível Superior (cursos de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para 

a formação continuada, referenciais do campo curricular para docência em Química, Parecer 

CNE/CES nº 1.303/2001, Resolução CNE/CES Nº 8, de 11 de março de 2002 em paralelo com a(s) 

proposição(ões) curricular(es) internas, Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano e Projeto Pedagógico do curso de Licenciatura em 

Química (PPC) do Campus Guanambi. De suporte metodológico qualitativo, o estudo buscou extrair 

os sentidos e (re)conhecimento da formação, mediante técnica do Grupo Focal. Os enunciados foram 

analisados a partir de extração de índices linguísticos relacionados a três dimensões: formação 

docente, formação científica e identidade profissional. Os resultados demonstram que a constituição 

do licenciando em futuro professor precede a formação institucional, sendo originadas das mais 

variadas implicações, encontrando na academia um terreno farto para aprimorar e forjar o caráter 

identitário da profissão, mesmo dos licenciandos que não veem na docência a materialização da 

atividade laboral. Observamos que as concepções e aprendizagem da docência, suscitadas pelo PPC, 

enfatizam a prática (práxis) e influenciam no estilo de formação adotado, fato é que as atividades 

práticas (metodologias para aulas), apresentadas pelo currículo em movimento foram apontadas 

como suporte de tal constituição. Notamos ênfase dada à constituição da identidade docente com 

vistas a constituição identitária profissional através dos sentidos direcionados ao Pibid. As 

ponderações apresentadas podem constituir significativo repositório de implicações indicativas de um 

diálogo entre as vertentes da formação para docência, formação científica e identidade profissional 

tendo em vista a aprendizagem docente no que diz respeito à(s) sua(s) constituição(ões) identitária(s). 

 

Palavras-chave: Currículo em movimento. Docência. Licenciatura em Química. 



 

 

ABSTRACT 

LESSA, Barbara Katharinne Alves Borges. From the Text to the Lived: Senses Attributed to the 

Formative Curriculum of Licencite Degree in Chemistry by the Graduate. Dissertation 

presented to the Graduate Program in Education of the State University of the Southwest of Bahia. 

PPGED / UESB. Victory of the Conquest. Bahia 2018. (155 pp.) 

 

The present study reveals the formation of the graduate in Licencite Degree in Chemistry, starting 

from the discussion about the meanings attributed to the formative curriculum and the scenarios 

given to this formation of higher education. How this meaning (s) are attributed to the training 

curriculum by the graduate? What factors are involved in the enactment of these sense (s)? These are 

questions that have mobilized the research. The purpose of this study was to understand how the 

training spaces presented by the undergraduate curriculum of Chemistry show / show the proposition 

(s) of the training scenarios, as well as their relationship with the senses attributed by the graduate to 

the teacher training for the scientific education. The objectives outlined were to know the meanings 

attributed by the graduate to the teacher training, to identify the formative scenarios proposed by the 

institutional curriculum and to analyze / interpret those senses and their relation with the scenarios 

presented for the constitution of being a teacher with a view to the teacher identity constitution. In 

order to do so, the study was theoretically supported by the analysis of Resolution No. 2 of July 1, 

2015, National Curriculum Formative Guidelines for Initial and Continuing Higher Education 

(undergraduate courses, pedagogical training courses for graduates and second degree courses) and 

for the continued formation, references of the curriculum formative field for teaching in Chemistry, 

Opinion CNE / CES nº 1.303 / 2001, Resolution CNE / CES Nº 8, of March 11, 2002 in parallel with 

the curriculum formative proposal (s) Institutional Development Plan (PDI) of the Federal Institute of 

Education, Science and Technology of Bahia and Pedagogical Project of the Chemistry Degree 

(PPC) of Campus Guanambi. Of qualitative methodological support, the study sought to extract the 

senses and (re-) knowledge of the training, through the technique of the Focal Group. The statements 

were analyzed based on the extraction of linguistic indexes related to three dimensions: teacher 

training, scientific training and professional identity. The results demonstrate that the formation of 

the graduate in a future teacher precedes the institutional formation, being originated from the most 

varied implications, finding in the academy an abundant ground to improve and forge the identity 

character of the profession, even of the graduate who do not see in the teaching the materialization of 

the activity. We observe that the conceptions and learning of teaching, raised by the PPC, emphasize 

the practice (praxis) and influence the style of formation adopted, fact is that the practical activities 

(methodologies for classes), presented by the curriculum in movement, were pointed as support of 

such constitution. We note the emphasis given to the constitution of the teaching identity with a view 

to the constitution of professional identity through the senses directed to the Pibid. The weightings 

presented can be a significant repository of implications for a dialogue between the teaching, 

scientific training and professional identity aspects of teacher training with regard to their identity 

constitution. 
 

 

Keywords: Curriculum Formative. Teaching. Licencite Degree in Chemistry. 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

O conjunto de proposições, informações e afirmações concretizados pelo currículo 

enseja a(s) formação(ões) esperada (s) – auto, inter e heteroformação – situadas na 

generalização de intercorrências para professoralidade e profissionalidade cujo caminho 

pressupõe conhecer a função e a natureza desta profissão, logo, o perfil profissional esperado. 

Por se tratar de uma base orientadora, o currículo é a matriz de referência que, se por um lado 

abre um leque de possíveis ações intracurricular e extracurricular, por outro pode delimitar 

e/ou frear condições outras pensadas para o curso. Se o curso, no grupo de seus professores 

formadores, coordenador e alunado possuem autonomia para direcionar a ação curricular, a 

fazem com cautela, pois, há o imperativo das legislações nacionais, decretos, pareceres e 

programas de formação que, à revelia do curso, se modificam para atender a demanda 

administrativa. 

Precisamente o texto que vos fala é produto de provocações recorrentes a essa 

professora/formadora colhidas ao longo de 4 (quatro) anos de docência. No princípio acreditei 

que como Pedagoga capacitada em cursos de aperfeiçoamento e de Pós-Graduação na área do 

Ensino Superior, estava pronta para conduzir a formação de professores com a qual me 

deparei. Pronta estava, contudo, adentrei num universo distinto do qual me formei. A 

diferença não estava apenas no direcionamento do curso, já que esse trata-se de docência para 

área de Ciências Exatas, mas nas discussões sobre formação docente, nas inquietações ainda 

recentes sobre como proceder os cursos formativos para professores desse núcleo, ainda 

ligado em orientações e debates ao bacharelado. 

A partir da experiência docente na formação de professores, à luz das Ciências 

Pedagógicas, percorri cenários criados pelo currículo formativo demarcados por 3 (três) 

Projetos Pedagógicos de Curso balizados por orientações didático-pedagógicas institucionais 

internas, sugeridas pelo colegiado do curso e Pró-reitora de Ensino, e externas, orientações 

nacionais dirimidas por diretrizes e pareceres de amplitude nacional. 

O extrato dessa investigação traz à baila o aspecto da formação inicial na perspectiva 

discursiva, sobre sentidos emanados numa Licenciatura em Química assistida pelo poder 

público, ponderando como tal formação é sentida e vivida pelos futuros professores, e pelos 

documentos institucionais. Em meio a diferentes “bordados” – dizeres, não ditos e interditos – 

o tracejo dessa investigação pretende caminhar e solidificar a discussão sobre a iniciação à 

docência no(s) cenário(s) impelidos pela proposta curricular das/nas licenciaturas. É um 

momento oportuno para alijar múltiplos olhares advindos da pesquisa com as concepções 
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teóricas curriculares, mostrando o quanto a prática é respaldada pela teoria e o quanto esta 

última é observada na prática. 

Quando se trata de docência a atribuição de sentido pode ser tanto do profissional já 

em campo, que aliás, das profissões esta consiste em ser a que mais o trabalhador vai da 

prática para a vivência teórica, como do sujeito que ainda não experienciou a realidade laboral 

e busca primeiro a formação acadêmica. Influências da instituição formadora, do professor 

formador, dos colegas em formação, do currículo formativo, traçam cenários lineares e não 

lineares de identificação ou não dos cursistas com o campo desejado. Ademais é preciso 

pensar na historicidade que esse indivíduo leva ao universo de formação, suas experiências 

pregressas enquanto discentes colaboram sobremaneira na forma como produzem sentido ao 

fazer formativo. Essa série de fatores compõe, (re)compõe e (des)compõe identidades diversas 

carregadas de sentido(s) com aspectos negativos e positivos sobre o ser professor no campo 

da formação inicial. 

Nesse entendimento para atender aos meandros dessa investigação as perguntas 

ensejadas: Como esse(s) sentido(s) são atribuídos? Quais fatores concernem na promulgação 

desse(s) sentido(s)? transitam por eixos norteadores e são consideradas para atender aos 

objetivos emanados pela pesquisa. Concernente ao estudo instituído, o objetivo geral busca 

compreender como os espaços formativos apresentados pelo currículo do curso de 

Licenciatura em Química manifesta/apresenta a(s) proposição(es) dos cenários formativos, 

bem como, seu relacionamento com os sentidos atribuídos pelos licenciandos à formação 

docente para a educação científica. Para delinear os passos seguintes traçaram-se os seguintes  

objetivos específicos: conhecer os sentidos atribuídos pelos licenciandos à formação docente, 

identificar os cenários formativos propostos pelo currículo institucional e analisar 

descritivamente tais sentidos e sua relação com os cenários apresentados para constituição do 

ser professor com vistas a constituição identitária docente. Para fins de discussão os objetivos 

mencionados foram subsidiados por reflexões a partir das referências do movimento 

curricular para ensino de Química, das medidas legais para formação de professores e 

licenciados na área, documentos institucionais relacionados ao estabelecimento dos cursos de 

licenciatura na instituição como os documentos do referido curso e programas de incentivo no 

âmbito da formação inicial para docência.  

A constituição identitária de/numa profissão está para além da formação acadêmica 

tracejada. Fato é a infinidade de profissões que não incide na formação sistêmica. Certo é que, 

independentemente de como se busca a profissionalidade, sempre há necessidade do 

indivíduo se identificar com o objeto, de sentir-se parte desse. Tal condição só se consagra 
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quando o pensar a carreira pressupõe sentido, independente da natureza de como este é 

atribuído. Há um imperativo pessoal típico do início formativo no qual o sujeito experimenta 

os primeiros indícios da formação. Para alguns é uma identificação da vida escolar pregressa 

e, por isso, sentem-se à vontade para permitir viver a experiência formativa, trazendo para si 

também a responsabilidade em arquitetar a docência. Para outros, essa construção é dolorosa e 

conturbada, pois, não se enxergam na condição de futuros professores e se apegam à 

formação específica, tornando-se especialistas da disciplina a ser ministrada.  

Estudar a formação do professor, em especial da área de Ciências Exatas na 

contemporaneidade, requer entender as contradições das visões que interpelam e impelem 

novo olhar para ciência. O que é hoje essa ciência que desde a modernidade sobrepujou o 

âmbito das formações acadêmicas sem permitir inferências de quaisquer natureza? Se a quem 

servia já é um valor arraigado e posto, hoje serve a/para quem ou o quê? Como trabalhar esse 

conflito dentro do currículo da licenciatura em Química até então livre de possibilidades de 

induções? 

Em consonância com estudos pós-estruturais, pós-modernos ligados aos aspectos 

sócio-político-culturais além de características subjetivas voltadas a experiência/sentido têm 

desmistificado as habituais divisões compartimentalizadas das/nas ciências substituindo-as 

paulatinamente por atributos interdisciplinar/transdisciplinar da/na ciência contemporânea. O 

apagamento das fronteiras geográficas permitiu evolução significativa da ciência de modo que 

não se pode pensar local sem compreender a globalidade das questões. 

Hoje não se fala mais em feito científico, hoje vivemos a evolução, a transformação 

científica diariamente. O que antes era predomínio de “uns poucos iluminados”, agora anda de 

mãos dadas com a criança, o jovem e o adulto. Na TV, nos aplicativos e no celular o sujeito é 

apresentado a uma infinidade de situações antes inusitadas. Essa geração do sentir, não só 

saber sobre as mudanças como as experimenta e é pela/na experiência que estabelece uma 

relação mais íntima com a ciência. Fazer experimentos, conhecer alternativas diversas para 

usar conhecimentos científicos nas atividades cotidianas, mostra novas roupagens nas quais as 

propriedades abstratas do conhecimento científico se concretizam nos efeitos concretos 

acoplando ao conhecimento espontâneo evidências teóricas. 

E como a escola se comporta perante essa reconfiguração da condição social do 

sujeito? Como se caracteriza a responsabilidade do currículo nesse imbróglio? Entendemos 

que do mesmo modo que o currículo individualiza os perfis escolares, isto é, atribui 

identidade própria a cada instituição mesmo se a temos em rede, também as coletiviza, pois, 

compartilha variados elementos que unem ou diferenciam os segmentos sociais. Nessa 
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conjuntura de acesso quase que irrestrito a informação, se deparar com o conhecimento é 

praticamente inevitável, as vias de acesso são mais democráticas e muito bem sinalizadas, de 

certa forma o sujeito mesmo sem querer aprende e apreende. 

O que então o currículo tem a dizer? A ebulição de mudança paradigmática no 

espectro educacional indica diferentes proposições conceituais sobre currículo. Com ênfase 

ora em conteúdo, ora nos métodos, ora nos recursos a discussão curricular sobre ciências e as 

disciplinas científicas promulgaram ao longo de quebras e transposição de proposições 

estáticas o entendimento no qual o posto pode ser discutido, o tradicional pode ser 

redimensionado sem perder a valoração histórica. 

Sobremaneira a formação inicial do professor para educação científica, 

especificamente aqui o de Química, pressupõe dialogar incessantemente com as alterações 

propostas pelo cenário sociocultural para que não permita aos futuros professores pensar 

constituir a profissionalização docente em ambientes áulicos, demarcados pela 

institucionalização dos saberes teóricos sem destoarem do contexto que os levou/colocou à 

licenciatura. 

Esse fazer diferente incide em romper com o “sempre fez assim” e “sempre deu certo 

desse jeito”. Ora, se sempre fez assim como explicar o distanciamento dos jovens da carreira 

de professor da educação científica? O que explica a ausência de licenciados na assunção das 

disciplinas de Ciências Exatas, e, além disso, os rendimentos insatisfatórios de alunos no 

Ensino Básico nessas matérias? Esses pontos são consoantes a conotação atribuída, vocação 

para ser professor dessa disciplina, pelos licenciandos à formação docente em Química 

largamente disseminada e corporificada nos discursos acadêmicos. 

Nesta perspectiva, a prescrição curricular que até então sustentava previamente a 

formação conflita com o currículo vivo, um currículo que ao contrário do que pede o contexto 

no qual é produzido, se move a medida que o tempo e o espaço mudam, que se reinventa 

quando entende que atenção ao educando não está apenas na apreensão do conteúdo, mas 

como este além de atender à escolarização se vincula ao aprendizado social desse educando, e 

acima de tudo, um currículo que não se silencia e nem se deixa silenciar contrariando as 

estratagemas do status quo em evidência. Por estar vivo, nunca está previsível. Assim o que 

se espera do licenciando ainda que esteja escrito nos projetos de curso, nos objetivos das 

ementas (re)configuram-se continuamente sustentando a mobilidade curricular e transgredido 

por ações e (re)ações. De súbito é pertinente pensar em que consiste na contemporaneidade 

formar professores que ao mesmo tempo atendam as demandas do contexto pós-moderno e 

não percam princípios e finalidades subjacentes da profissão professor. 
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Ao considerarmos a subjetividade e intersubjetividade enquanto objeto desse estudo, o 

estrato desse exame optar-se-á pelo enfoque qualitativo de Bodgan e Bilklen (1994) e Minayo 

(2009). “O universo da produção humana que pode ser resumido no mundo das relações, das 

representações e da intencionalidade [...] dificilmente pode ser traduzido em números e 

indicadores quantitativos” (MINAYO, 2009, p. 21). A autora não descarta o entrelaçamento 

ente quantidade e qualidade. Na verdade, observamos o posicionamento das Ciências Sociais 

e mais tarde das Ciências da Educação em trazer para o meio científico a complexidade que o 

mundo empírico por si só não consegue apresentar e, quando o mostra, se prende aos fatos 

observáveis e passíveis de aferição. 

A técnica sugerida para averiguar o(s) sentido(s) atribuídos à formação pelos 

interlocutores adota a perspectiva do Grupo Focal ancorada em Costa (2012) e Barbour 

(2009) destacando proposições, contradições e ausências nas inferências das interações 

verbais far-se-ão intermediadas pela análise descritivo-interpretativa movida pela 

epistemologia fenomenológica. Mediante o Grupo Focal houve possibilidade em ouvir e 

observar gestos e trejeitos direcionados às falas. Nessa técnica, concordâncias e discordâncias 

e até os conflitos aparecem como contribuição discursivo-teórica.    

Ao iniciar essa proposta de estudo curricular sobre formação inicial de professor em 

Química e os sentidos que os licenciandos atribuem ao processo formativo a primeira 

indicação dos professores foi voltar aos princípios moventes da pesquisa. Desde a primeira 

aula da disciplina Seminário de Dissertação I os professores faziam questão de o tempo todo 

retornar ao que incitou os então ansiosos mestrandos para o universo da pesquisa. E para 

nossa surpresa percebemos que o que nos movia era a curiosidade sustentada na pergunta. Por 

quê? Para que? A quem? Foi o início dessa caminhada esperada, e porque não dizer dolorosa, 

para as respostas de nossas inquietações. Hoje amadurecidos frente às convicções, com 

potencial argumentativo aguçado e muito exercício de análise e síntese estamos prontos para 

responder, trazer mais respostas às pesquisas, cada um dentro de sua inquietação movente. 

A pesquisa valeu-se de um diálogo com referenciais do campo curricular para 

docência em Química, Parecer CNE/CES nº 1.303/2001, aprovado em 6 de novembro de 

2001 e Resolução CNE/CES Nº 8, de 11 de março de 2002, em paralelo com a(s) 

proposição(ões) curricular(es) de formação docente nacional, Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação Inicial e Continuada em Nível Superior (cursos de licenciatura, 

cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a 

formação continuada, Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano e Projeto 
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Pedagógico do curso de Licenciatura em Química (PPC) entrelaçada com a visão perspectiva 

sobre o(s) sentido(s) tributados pelos licenciandos à essa formação oriunda do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. 

O capítulo II, Recorte Contextual sobre a Formação Inicial do Professor de 

Química/Estado da Arte, traz um breve corte temporal acerca das pesquisas divulgadas no 

período compreendido entre 2011 a 2017 para artigos de periódicos. Relativo às 

dissertações/teses da CAPES, Anped e SBQ, o interstício corresponde de 2012 a 2017. 

Revisitar o passado no campo da investigação científica significa identificar como os temas 

no âmbito dos contextos se comportam, quais suas necessidades peculiares, o que consideram 

mais relevante ponderando as características e expectativas da comunidade acadêmica. No 

compilado realizado detemos o olhar reflexivo sobre as (in)formações geradas por outros 

autores, relacionando-os com a temática tratada. 

No capítulo III, Construção do Traçado Metodológico, tecemos as considerações 

iniciais que impulsionaram essa investigação. Para tanto é estabelecido um diálogo com o 

método qualitativo, a técnica, grupo focal e com análise descritiva interpretativa. Nesse tópico 

procuramos responder o porquê, o como e onde surgiu a inquietação (curiosidade), 

impulsionadora desse estudo. A motivação pessoal e acadêmica, os objetivos e o modo de 

execução são apresentados e discutidos conforme a natureza da investigação. Logo não são 

vistos como um conjunto de diretrizes, mas um itinerário orientador, formatado às 

necessidades e objetivos traçados. 

O capítulo IV, Licenciaturas: impulsos, percalços e cenários possíveis, versa a respeito 

do incentivo à docência mediante a profissionalização da profissão conferida pelas/nas 

licenciaturas. A intenção dessa discussão faz-se em razão de considerar pertinente tematizar a 

formação de professores sob o aparato da preparação em cursos adequados à especificidade 

do trabalho a ser desenvolvido alijado numa base teórica sólida na qual aprendizagen(s) sobre 

o fazer docente enseje multiplicidades de saberes calçados na experiência. Não há como 

pensar o professor desprovido de sua formação, mesmo que este domine livrescamente a 

matéria abordada, pois, se corre o risco de perder as proposições sugeridas pela teoria, de 

repetição de práticas – se sempre deu certo assim, para quê modificar – e finalmente 

desmistificar a visão sacerdotal do dom para seu exercício. Traz então a necessidade em 

prover espaços formativos diversos como as instituições à distância os Institutos Federais de 

Educação com a premissa de pensar a concepção perspectival conferida por esses espaços à 

docência. 
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O capítulo V, Currículo para Docência em Química nos Meandros das Referências 

Curriculares Nacionais, trata do currículo prescrito para professor de Química conforme 

recomendação dos referenciais para formação inicial. O que dizem os documentos para as 

licenciaturas? Como tratar as diretrizes e orientações num curso de exatas sem que o choque 

entre o escopo dos saberes advindos dos aspectos didático-pedagógicos sobreponha o 

específico ou o contrário. A reflexão proferida justifica a necessidade em alicerçar a 

preparação inicial do professor de Química em itinerários formativos isentos de tendências 

prescritivas, submissa a uma tipificação de professor convencionada como “certa”, posto que 

sustenta a lógica de cunhar, a partir desse tracejo, cenários formativos destituídos de certezas 

e alternativas teleológicas para uma politização do currículo enquanto espaço discursivo e 

discursivado. 

No capítulo VI, com o título de O Cenário Semântico Constatado, apresentamos o 

resultado das discussões nos grupos focais nas vozes dos licenciandos/participantes e os 

sentidos a elas atribuídos. A partir das respostas concluímos que a subjetividade demarca a 

escolha pela carreira docente, sendo que essa escolha se faz por fatores endógenos (satisfação 

pessoal e altruísmo) assim como por fatores exógenos (horário do curso, empregabilidade, 

negação da opção). O leitor será inserido no campo dos sentidos mediante interpretação das 

respostas recebidas. É o momento de adentrar no implícito do currículo formativo proposto 

pela licenciatura. 

E finalmente chegamos as Considerações Finais, cuja pertinência se assenta em 

virtude de demarcar posicionamentos que, em dado momento, sustentam prerrogativas 

formativas, refletindo sempre pertinência e prováveis alternância. Assim preconizamos um 

texto no intuito de orientar e subsidiar debates vindouros institucionais, no âmbito do IF 

Baiano, bem como do Campus, com vistas a direcionar proposições e ações concernentes a 

estampagem da licenciatura em Química a partir dos sentidos atribuídos pelos licenciandos 

envolvidos, discutidos com base nos referenciais acessados. 

Essa reflexão/ação/reflexão desprovida de caráter conclusivo subjaz ponto de partida 

para outras inferências por acreditar na produção do conhecimento como algo carregado de 

incompletude e incertezas sempre disposto a se (re)inventar e romper alusões simplista e/ou 

fatídicas do campo da formação de professores. 
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CAPÍTULO II – RECORTE CONTEXTUAL SOBRE A FORMAÇÃO INICIAL 

DO PROFESSOR DE QUÍMICA/ESTADO DA ARTE 

A tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém viu, 

mas pensar o que ninguém ainda pensou sobre 

aquilo que todo mundo vê. 

Arthur Schopenhauer 

Partir para o campo da investigação científica está longe de ser uma tarefa simples. 

Costumo dizer que é desprendimento de tempo e lugares com encontros com esperado e não 

esperado, uma caminhada por vezes, solitária, angustiante e aterrorizante, pois, o fim, não se 

sabe ao certo onde vai dar. Pensar o novo diante do que está posto é, no mínimo, audacioso. E 

o que é a pesquisa se não esse debruçar, esse refletir com outro olhar sobre aquilo que é 

comum a toda gente? 

Ao instituir seu objeto de pesquisa, o pesquisador lança mão de um conjunto de ações 

nos quais ancora suas possibilidades assertivas para discutir produções acadêmicas vinculadas 

a tempos e espaços distintos. De posse da autointerrogação o pesquisador busca fontes outras 

que congregam aparatos teóricos com teor similar ao objeto engendrado. Neste aspecto a 

proposta desse recorte contextual se afirma na perspectiva de apresentar discussões proferidas 

no cerne dos cenários formativos pelo currículo na/da formação do professor de Química e 

quais sentidos essa formação prolífera aos licenciados. 

Dessa forma a pesquisa do tipo Estado da Arte ou Estado de Conhecimento, seja para 

resgatar e/ou complementar (in)formações já circuladas como proposta de atualização 

paradigmática de objetos por ora estudados são amplamente cogitadas e aceitas para início das 

demais pesquisas. A síntese das informações construídas nesse processo expande a visão 

temporal do pesquisador e o incita a prover mecanismos de atualização contínua face às 

primeiras palavras, para conhecer/entender as publicações acerca dos assuntos trabalhados. 

Os estudos realizados a partir de uma sistematização de dados, denominada Estado 

da Arte, recebem esta denominação quando abrangem toda uma área do 

conhecimento, nos diferentes aspectos que geraram produções. Por exemplo: para 

realizar um Estado da Arte sobre Formação de Professores no Brasil não basta 

apenas estudar os resumos de dissertações e teses, são necessários estudos sobre as 

produções em congressos na área, estudos sobre as publicações em periódicos da 

área. O estudo que aborda apenas um setor das publicações sobre o tema estudado 

vem sendo denominado de Estado do Conhecimento (ROMANOWSKI; ENS, 2006, 

p. 4). 

Nesta conformidade estudar o panorama das pesquisas sobre o currículo formativo 

para professores incide na busca dos constitutivos que inserem as licenciaturas em seus 
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aspectos peculiares, a saber, concepções curriculares, legislação relativa à políticas 

educacionais, constitutivo sociocultural dos licenciandos e as práticas discursivas pedagógicas 

no ensejo do movimento dialógico de produção gnosiológica. Se consideramos que os estudos 

sobre tendências e experiências na/para formar professores de Química habitam as 

proposições formativas basilares à docência, confiamos que tais constatações fujam a meras 

alusões conteudistas, já que aludimos a escola, como um espaço de revitalização da matriz 

curricular. Comenta Gatti (2010, p. 1360): 

Estamos assumindo que o papel da escola, e dos professores, é o de ensinar-

educando, uma vez que postulamos que sem conhecimentos básicos para 

interpretação do mundo não há verdadeira condição de formação de valores e de 

exercício de cidadania.  

Assim entendemos que os cenários formativos numa licenciatura acionam nuances 

transcendentes ao aprendizado referente a área ou e/ou nível de escolarização específico de 

atuação. Isto significa que as impressões particulares dos licenciando detêm expressividade na 

forma de conduzir o processo educativo, já que o professor é para o aluno fonte referencial. 

Logo, na formação inicial há que se conhecer quem é esse acadêmico? Como enxerga a 

formação no âmbito dos cenários formativos que esta lhe confere? Quais sentidos são 

atribuídos à formação e como estes, em menor ou maior ênfase, reverberam na aquisição da 

identidade profissional. 

Infelizmente, a discursividade na esfera da base curricular formativa para área das 

Ciências Exatas é permeada por mitificações enraizadas na prerrogativa de abarcar um 

conjunto de disciplinas que pouco contribui para reflexões de cunho social. Por ter o espectro 

constituído por conceitos estandardizados e/ou de “vanguarda” seguido de hipóteses, teses, 

argumentos e fórmulas, pode parecer difícil aos olhos de outras áreas do saber, precisamente 

Ciências Humanas e Sociais que observam o currículo a partir de uma construção vivida na 

qual propicia discussões sobre a constituição docente face as exigências socioculturais, 

principalmente na formação inicial. 

Apontam Osterman e Ricci (2004) que a autoridade conferida à influência conteudista 

de priorização dos métodos, técnicas e procedimentos disseminada no século XX, consolidou 

e atestou a própria definição de exatas, margeando um entendimento minimizador acerca dos 

estudos que compõe a área das Ciências Exatas. Perfeita, acabada, primorosa não são apenas 

sinônimos na mais pura acepção do significado, posto que implica na definição em como as 

disciplinas do ramo serão abordadas. Seria o caso de concepção conceitual ou concepção 

metodológica? Do ponto de vista da formação implica numa percepção regimentada pela 
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disseminação automática do conteúdo, sem reconhecê-lo provocado/derivado da prática 

social. 

Trata-se de manter atenção contínua à formação de professores destituindo-a de uma 

concepção que formativa que ignora, antecipações epistemológicas, trabalhos práticos como 

receituários e aspectos conflitivos na relação entre Ciência/Sociedade/Tecnologia, salientam 

Carvalho e Gil-Pérez (2011). Denota apontar na formação docente as deficiências formativas 

que insistem em disciplinar e especializar o saber da área em detrimento de seu 

reconhecimento no âmbito do desenvolvimento ou retrocesso sócio/científico sem discutir 

alternativas formativas de refutamento. Não se pode conceber uma pesquisa desvinculada de 

problemas que interessam ou preocupam.  

No campo próprio para as licenciaturas em Química as reflexões são cerceadas por 

compreensões também sobre Ciência no seu sentido mais estrito que é o conhecimento 

científico formatado por métodos e técnicas administrado entre fórmulas e materiais 

historicamente disseminados. Em sentido mais amplo a formação docente traz consigo 

elementos que fazem desse conhecimento cientifico parte estruturante do que convencionou 

chamar de educação científica, isto é, o trato sobre o conhecimento se esvai do caráter 

livresco sendo visto como reconhecimento da ciência como produto sócio-histórico-cultural 

interpretado sob o viés contextual das enunciações, sem condicioná-las à crença no 

cientificismo, lembra-nos Chassott (2006), (2007) e (2007a). 

Em alusão às perguntas movimentadoras para entender a relevância temática dessa 

dissertação, faremos esse recorte temporal, 2011-2017 – para artigos de periódicos. O espaço 

de tempo sinalizado para classificar os periódicos deu-se a priori por reiterar a importância 

deste ano como o “Ano Internacional da Química”, portanto repleto de amostras discursivas 

sobre o cenário nacional da formação e ensino de Química. Foi um ano proveitoso para 

pesquisadores da área, especificamente professores, para chamar atenção para políticas de 

formação (identificar o lugar dessa licenciatura no corpo das contendas sobre as demais 

licenciaturas) práticas formativas (necessidades e dificuldades dos graduandos) e 

metodologias de ensino/aprendizagem (trabalho nas disciplinas específicas da graduação e 

formas de proferi o conteúdo no ensino básico). 

Outro critério de escolha para começar o levantamento por 2011 convergiu com os 

resultados preocupantes e gravíssimos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – Inep, a respeito do então Apagão do Ensino Médio (CNE, 

2007) com base numa divulgação sobre demanda hipotética de professores no Ensino Médio e 
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anos finais do Ensino Fundamental, nas disciplinas de Matemática, Biologia, Física e 

Química entre os anos de 1990 a 2001, conforme sinalizados no Quadro 1. 

Quadro 1 – Demanda hipotética de professores no ensino médio e anos finais do Ensino 

Fundamental 

Disciplina Ensino Médio 
Ensino Médio + 2º ciclo 

do EF 

N° de Licenciados 

entre 1990-2001 

Matemática 35.270 106.634 55.334 

Biologia 23.514 55.231 53.294 

Física 23.514 55.231 7.216 

Química 23.514 55.231 13.559 

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2007). 

A ramificação dessa situação continuou que na intermitência dos anos de 2005 e 2009 

a necessidade de professores para essas disciplinas caiu para 235 mil professores, mas não 

resolveu o problema nacional de número insuficiente de docentes agravando o processo 

educacional desses estudantes, pois, no mínimo profissionais bacharéis de áreas correlatas ou 

professores da casa tinham que assumir os programas dessas disciplinas. Em Química o 

percentual de professores que lecionam a disciplina e que são licenciados é de 13% (INEP, 

2010). 

Para banco de dissertações/teses da CAPES, Anped e SBQ o interstício corresponde 

entre 2012-2017– analisando inferências, contribuições e como as extensões destas têm 

subsidiado as discussões das/nas propostas curriculares oficiais, construindo e (re)construindo 

cenários formativos diversos da/na licenciatura em Química. A decisão por essa 

temporalidade deu-se em consonância com a ampliação da oferta de cursos de Licenciatura 

para docência no domínio das Ciências Exatas instaurado pelos Institutos Federais e 

Educação, Ciência e Tecnologia, a partir de 2008, deslocando a centralidade dessa formação 

de centros universitários localizados especificamente nas regiões sudeste e sul, propiciando 

maior envolvimento do público nortista e nordestino. 

Quais implicações de sentidos emergem da produção no campo curricular da formação 

de professores de Química, dos documentos oficiais norteadores da Licenciatura para 

configurar o perfil identitário/docente de Química e do curso? Para fins de organização os 

descritores usados nas pesquisas foram: política curricular e currículo formativo para 

licenciatura em Química/Ciências. O contexto da busca deu-se em periódicos, teses e 

dissertações, e sítios de eventos voltados a área de educação e ensino em Química/Ciências. À 
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luz dessas considerações nos atrevemos a dizer que este trabalho traz contribuições para 

avaliação das reformas curriculares e, mesmo parcial e pontual, aloca à docência nas 

disciplinas de exatas no cerne das inferências das ciências da educação. 

O percurso metodológico enseja princípios da pesquisa bibliográfica representativa 

dos materiais colhidos; trata-se de um diálogo afinco com as perspectivas retratadas em 

diferentes tempos e espaços e seus efeitos contemplativos e elucidativos instituído no corpus 

formativo inicial do professor de Química/Ciências. Por isso lançar mão de referências 

teóricas já publicadas revela a necessidade em recolher informações ou conhecimentos 

prévios para as respostas ao problema base (FONSECA, 2002). 

No presente recorte, observaremos, portanto, os escritos a partir de uma análise 

sistemática, respaldada em referenciais outros, considerando conjuntura, influências e 

proposições curriculares para continuidade. Para fins de maior familiaridade com o tema 

suscitamos um criterioso levantamento bibliográfico virtual no intuito de tornar esse recorte 

explicativo. Os passos proferidos para essa análise seguiram: revisão bibliográfica, coleta 

organização dos dados, análise e interpretação e finalmente a redação definitiva. É sugerido 

ao leitor trabalhar os textos por etapas, aprofundando-se na compreensão de cada uma, para 

então seguir com a escrita final (TOZONI-REIS, 2001). 

Na análise dos artigos o acesso foi pelo Portal de Periódicos da Capes/MEC 

preferencialmente, os disponibilizados pelo Sistema de Avaliação e Qualificação da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, o Qualis. A revisão 

sistemática considerou periódicos brasileiros da educação e do ensino de Química/Ciências 

(A1 e A2) e (B1). 

A apreciação das Dissertações e Teses lançou mão da produção sobre os estudos 

curriculares do campo da formação docente em Química/Ciências, pelo Banco de Teses da 

Capes, originário dos Programas de Pós-Graduação em Educação e em Educação Científica 

registrados na Plataforma Sucupira. 

A organização do material foi sumarizada em quadros elucidativos categorizados da 

seguinte maneira: ano, título (artigo, dissertação e tese), autor(s), palavras-chave e revistas 

ou reuniões. As unidades de análise foram mediante leitura dos artigos (periódicos e reuniões) 

e leitura dos resumos (dissertações e tese). O entendimento leitor dispensado propunha uma 

análise interpretativa/explicativa sobre as proposições principais do objeto tratado. Com mais 

especificidades, a temática será desvelada ao longo da construção desse gênero discursivo. 

Por isso, nos itens selecionados foi proposto um metatexto acerca dos pontos em comum 
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encontrados, por seguimento, na pesquisa bibliográfica. Para conhecer as categorias 

analisadas apresentamos na Tabela 1. 

Tabela 1 – Categorias de Análise 

Categorias Quantitativo 

Periódicos 13 

Dissertações 6 

Teses 3 

Anped 3 

SBQ 4 

Total 29 

Fonte: Elaborado pela autora. 

2.1 PERIÓDICOS 

 

Referente aos periódicos foram contabilizados 14 exemplares com especificidades em 

currículo, licenciatura em Química/Ciências, formação inicial de professor. Os autores, 

distribuídos pela atuação profissional são: docentes de Educação Superior, estudantes de pós-

graduação e estudantes de graduação. Sobremaneira pesquisar e divulgar ainda subjaz 

preponderância no/do Ensino Superior. 

Nesse sentido, convém ressaltar a importância do periódico Química Nova na Escola 

(QNEsc) qualis B1 que veiculava com extrato de estudos sobre ensino de Química, em 1998, 

primordialmente equivalente às áreas tradicionais da Química (química analítica, bioquímica, 

físico-química, química inorgânica, química orgânica). Com a inserção da seção Espaço 

Aberto o espaço para discutir assuntos de interesses de educadores e licenciandos sobre 

percalços e possibilidades das/nas práticas pedagógicas. Num levantamento feito por (SILVA, 

2015) publicava-se nos anos finais da década de 90 até início dos anos 2000, 1,7 artigo/ano. Já 

entre 2005 e 2014, a publicação na seção mais que dobrou, com um total de 25 artigos. Nos 

primeiros quatro anos (2005-2008), essa seção teve apenas 2 artigos, porém, a partir de 2009, 

houve um substancial crescimento de publicações chegando à média de 3,8 artigos/ano. 

Nos artigos publicados em 2011 pouco se fez referência às teorias curriculares. Dos 5 

(cinco) artigos analisados, apenas um trouxe a temática currículo (BROIETTI; BARRTEO), 

quando discutiu sobre a matriz dos cursos de licenciatura e a preparação do licenciando para o 

magistério. A concepção, grosso modo, transitou com mais veemência a partir de 2012 (vide 

quadro 01) sinalizando que a formação inicial de professores para o ensino de Química 

precisava ser discutida segundo as teorias curriculares educacionais. 
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A veemência dos estudos ficou por conta dos estudos sobre as licenciaturas e a 

formação inicial de professor (GARCIA; PANIZZON, 2011), mostraram que os avanços 

observados na formação de professor de Química estão relacionados dentre outros fatores 

com os debates estabelecidos pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e 

nos Fóruns de Licenciatura. Em ambas ocasiões se discutiu posturas, enfrentamentos e 

direcionamentos acerca da consolidação formativa e necessária do professor de Química. 

Silva e Soares (2011), autores do levantamento, salientaram as condições de formação 

mediante releitura histórica dos anos 30 até os anos 80, enfatizando o movimento curricular 

centrado no estudante, sua relativa perda de autonomia em relação às exigências de formas 

estudantes trabalhadores até a redemocratização a partir de 1980. Pereira e Ferrer (2011), na 

seara das licenciaturas, trataram sobre estrutura curricular ao abordar a inserção de disciplinas 

com conteúdo histórico-filosófico no currículo. 

Teodoro (et al. 2011) investigaram a formação de professores a partir da concepção de 

estudantes do Programa de Pós-Graduação em Físico-Química, do Instituto de Química de 

São Carlos, Universidade de São Paulo (IQSC/USP), sob o ponto de vista de (ARROIO) e 

(ZANON). A atenção desse escrito consiste em estudar as condições necessárias para 

magistério de estudantes bacharéis em Química que buscam a carreira docente. 

O único artigo que fez alusão ao currículo preparatório para ser professor foi o de 

Broietti e Barreto (2011) que consideram a ideia de formação da racionalidade técnica como 

princípio de subjetivações tecnicistas de ensino e discute currículo como um pressuposto de 

aprendizagem do licenciando que acontece antes, durante e depois da formação. Assim, 

retrata a relevância do estágio supervisionado enquanto suporte formativo de experiências e 

significações. 

As ciências pedagógicas sempre contribuíram fortemente com as discussões sobre 

currículo – concepções, seleção de conteúdo, objetivos de ensino – num contexto cuja 

abrangência limitava aos cursos em exatas, estudos para competências técnicas. As Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica (2002a, 2002b) e 

(2015) salientam tempos e espaços curriculares outros para que a dimensão prática da 

formação de professores não fique reduzida a um espaço isolado, necessariamente o estágio 

supervisionado. 

De 2012 a 2016 os avanços nos debates institucionais impulsionaram a valorização do 

currículo formativo para professores atrelado aos cenários preparatórios dos cursos de 

licenciatura em Química. Freire (et al. 2012) apontam a inserção de licenciandos em 

pesquisas educacionais que trazem o âmbito da Educação Básica para investigação acadêmica 
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em que pese as discussões curriculares concebidas por Sacristán (2000), Giroux (1997), 

Vasconcellos (et al. 2009) e Maldaner (2006), contrariando o percurso histórico da não 

investigação didática e sua correlação no processo de desenvolvimento profissional. 

As concepções sobre usos diversos de metodologias para motivar e relacionar o 

aprender com o cotidiano são o foco do trabalho de Arroio (2013). Geralmente por conta da 

abstração demandada na apreensão de determinados conceitos químicos, utilizar material 

concreto incide em despertar o interesse, possibilita aos estudantes envolvimento satisfatório 

na aprendizagem e desmistifica preconcepção em memorizar ingenuamente considerações 

sobre o conteúdo. Giordan (2008, p. 118) corrobora dessa reflexão, quando diz que 

“[...] é possível articular fundamentos epistemológicos da Química, como a 

especificidade da representação estrutural, com a organização das atividades de 

ensino na direção de superar visões eivadas pela memorização e pelo experimento 

ingênuo”. 

No interstício de 2015 a 2017 o discurso ficou por conta das insuficiências formativas 

traduzidas pelo currículo. Fonseca e Santos (2015) e Pitanga (et al. 2015) pesquisaram 

aspectos epistemológicos e curriculares na percepção de professores formadores, formandos e 

documentos pertencentes ao campo de estudo. As pesquisas sinalizaram o dito e suas 

implicações, bem como o não dito nos programas de formação. Além disso, é bem claro o 

quanto a autonomia das IES abarca ou negligencia caracteres cruciais a respeito do formar 

para docência. 

O advento do PIBID, a ênfase na prática de ensino, o envolvimento de acadêmicos 

ligados ao trabalho de iniciação científica nos espaços formais e não formais de educação, a 

ênfase nas discussões sobre política curricular para o ensino básico e políticas para 

valorização e profissionalização docente, trouxeram para o panorama dos licenciandos a ideia 

de currículo como produto das relações estabelecidas na formação, na parceria e inserção 

desses formandos em instituições de ensino, consolidando um amplo espaço discursivo sobre 

práticas e perspectivas formativas controversas à percepção dos cursos para bacharéis, 

indicativos de avanços vislumbrados nas obras de Gonçalves e Marques (2016), Ribeiro (et 

al. 2016) e Broietti e Stanzani (2016). 

Os estudiosos que discutem e implementam novas formas de organização curricular 

demonstram preocupação com uma formação docente na qual os cursos não sejam um 

bacharelado adaptado à licenciatura pela simples exclusão de alguns componentes 

curriculares e inclusão de disciplinas pedagógicas (ECHEVERRÍA; ZANON, 2010). As 

proposições sinalizam diminuir a distância entre as áreas do conhecimento, possibilitando ao 

acadêmico transitar por cenários formativos distintos, mas complementares. 
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Essa perspectiva é necessária na formação de professores pelo seu alcance e 

possibilidades de transformação, pois a multirreferencialidade permite uma leitura 

da realidade [...] nos diálogos entre as várias disciplinas não há prevalência de uma 

só, há sim vários olhares e referências (FERRAZ; FERREIRA, 2017, p. 86). 

Desse modo há uma compreensão da formação a partir da multirreferencialidade, os 

saberes disciplinares, sem que uma disciplina reduza a outra, se encontram e encontram com 

os sabres adquiridos na/pelas atividades desenvolvidas nos projetos direcionados ao ensino 

básico. Essa multirreferência esperada ao final da formação margeia a ideia de que o perfil 

desse professor de Química, traz consigo constructo identitário com a formação plural e para 

pluralidade que irá se deparar em sala de aula. Ousemos dizer uma identidade professoral 

multifacetada, acionada pela necessidade contextual. 

Portanto, há uma forte investigação para delimitar ao curso de Licenciatura em 

Química uma identidade própria, sustentada pelas exigências da configuração do sujeito 

professor como um ser dotado de historicidade, suscetível e contestador à sociabilidade, 

precursor e interventor de seu tempo. Sá e Silva (2017) acentuaram os debates nesse contexto 

seguindo a linha dos estudos culturais e da abordagem sociológica e intensificaram 

constructos para profissionalização docente, identidade e currículo. 

Sendo assim, a última década significou transformações radicais e inovadoras 

concernentes a concepção, estrutura, contradições e conflitos no terreno curricular e como as 

ramificações desse(s) currículo(s) desdobram para fragilização ou fortificação da licenciatura 

em Química, conforme identificado no Quadro 2. 

Quadro 2 – Periódicos sobre propostas e políticas curriculares 

Ano Título do artigo Autor(s) Palavras-chaves Revista 

2011  Formação Inicial de 

Professores de Ciências 

Na Austrália, Brasil e 

Canadá: Uma Análise 

Exploratória 

Paulo Sérgio Garcia, 

Xavier Fazio e Debra 

Panizzon 

Ensino de 

ciências. 

Formação de 

professores. 

Estudos 

comparativos 

 

Ciência & 

Educação (A1) 

Formação Docente no 

Ensino Superior De 

Química: Contribuições 

Dos Programas De 

Aperfeiçoamento De 

Ensino 

Daniel Lino Teodoro, 

Josias Falararo 

Pagotto, Artur de 

Jesus Motheo e 

Salete Linhares 

Queiroz 

Educação de 

professores; 

ensino superior; 

Química. 

 

Química Nova 

na Escola 
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Quadro 2, continuação.  

Ano Título do artigo Autor(s) Palavras-chaves Revista 

 Aspectos Históricos dos 

Cursos de Licenciatura em 

Química no Brasil nas 

Décadas De 1930 A 1980 

Nyuara Araújo da Silva 

Mesquita e Márlon 

Herbert Flora Barbosa 

Soares 

Formação de 

professores em 

Química, ensino de 

Química e políticas 

públicas 

Química 

Nova na 

Escola 

A inserção de disciplinas de 

conteúdo histórico-

filosófico no currículo dos 

cursos de licenciatura em 

Física e em Química da 

UFRN: uma análise 

comparativa 

Giulliano José Segundo 

Alves Pereira, André 

Ferrer P. Ferrer 

Formação inicial; 

Currículo; História e 

filosofia da ciência 

Caderno 

Brasileiro de 

Física 

Formação inicial de 

professores de química: a 

utilização dos relatórios de 

observação de aulas como 

instrumentos de pesquisa 

Fabiel Cristiane Dias 

Broietti, Sonia Regina 

Giancoli Barreto 

Formação inicial; 

Estágio supervisionado; 

Química 

Semin., 

Ciênc. Exatas 

Tecnol. 

2012 A Perspectiva de Futuro 

Profissional de Licenciados 

em Química e o Perfil de 

Egresso Desejado pela 

Universidade Estadual de 

Ponta Grossa – Paraná 

Leila Inês Follmann 

Freire, Sheila Cristina 

Jacumasso e Sandro 

Xavier de Campos 

Currículo, futuro 

profissional, 

licenciatura, perfil do 

egresso 

Química 

Nova na 

Escola 

2013 Visualizações no Ensino de 

Química: Concepções de 

Professores em Formação 

Inicial 

Celeste Rodrigues 

Ferreira e Agnaldo 

Arroio 

Concepções dos 

professores, ensino de 

química, visualizações 

Química 

Nova na 

Escola 

2015 O curso de licenciatura em 

química da UFRGS: estudo 

da estrutura curricular e de 

aspectos constitutivos da 

formação docente 

Carlos Ventura 

Fonseca, Flávia Maria 

Teixeira dos Santos 

Formação docente; 

currículo; educação em 

ciências 

Alexandria 

 Um estudo da 

Ambientalização Curricular 

dos Cursos de Licenciatura 

em Química de Sergipe 

Ângelo Francklin 

Pitanga, Bárbara Luisa 

Santos, Lenalda Dias 

dos Santos, Leticia 

Bispo Rocha, Suellen 

Janaína Cunha e 

Wendel Menezes 

Ferreira 

Problemas Ambientais; 

Ambientalização 

Curricular; Formação 

de Professores de 

Química 

Investigação 

Qualitativa 

em Educação 

2016 A Experimentação na 

Docência de Formadores da 

Área de Ensino de Química 

Fábio Peres Gonçalves 

e Carlos Alberto 

Marques 

Experimentação, 

formação de professores 

de química, docência na 

educação superior 

Cadernos de 

Pesquisa 
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Quadro 2, continuação. 

Ano Título do artigo Autor(s) Palavras-chaves Revista 

 A Prática de Ensino na 

Formação Inicial de 

Professores de Ciências e a 

sua Contribuição na 

Constituição Docente 

Thiago dos Anjos 

Ribeiro, Andressa 

Mayumi Yamashio 

Alarcon, Marcelo 

Wendt, Judite Scherer 

Wenzel, Joana Laura de 

Castro Martins 

Formação Inicial, 

Prática de Ensino, 

Constituição Docente 

Revista da 

SBEnBio 

Os estágios e a formação 

inicial de professores: 

experiências e reflexões no 

curso de Licenciatura em 

Química da UEL 

Fabiele Cristiane Dias 

Broietti e Enio de 

Lorena Stanzani 

Formação inicial, 

química, estágios. 

 

Química 

Nova na 

Escola 

2017 Constituição de identidades 

em um curso de 

licenciatura em Química 

Carmen Silvia da Silva 

Sá e Wildson Luiz 

Pereira Santos 

Formação de 

professores; identidade 

profissional 

docente;licenciatura em 

química. 

Revista 

Brasileira de 

Educação 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Podemos inferir que há a preocupação com a formação inicial do professor de 

Química extrapolou a noção de professor-disciplinar para professor-autor. Pelo número de 

análises proferidas, vimos o quão central estão os constitutivos didáticos-pedagógicos para 

esse professor. Em termos específicos é importante ressaltar o quanto o currículo formativo 

propicia cenários de aprendizagem à docência que permitem aos licenciandos experimentar 

elementos da realidade profissional, concepção pedagógica, tanto dos conceitos a serem 

abordados, quanto na forma de abordagem destes sem perder de vista o papel social do 

educador. 

Ressalta-se aqui os incentivos originários da produção do biônimo ciência/tecnologia, 

sem tipificar disciplinarmente (Química, Física e Matemática), já que todos numa escala de 

maior ou menor envolvimento entrelaçam seus interesses para o progresso da Ciência, o que 

resvala na forma de trabalhar essas licenciaturas e acima de tudo na concepção de currículo 

que tal formação prioriza. No escopo da área de Ciências Exatas a discussão para o 

desenvolvimento científico herda desses componentes curriculares o caráter racional e 

metódico, fruto da objetividade com a qual enxergam as necessidades humanas. As políticas 

nacionais e internacionais de desenvolvimento científicas e tecnológicas, articuladas às 
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pesquisas acadêmicas, de certa forma, alteram os rumos do conhecimento socialmente 

construído e abordado. 

2.2 DISSERTAÇÕES E TESES 

 

No quesito dissertações e teses, seguimos a busca através dos cursos registrados no 

sitio da Plataforma Sucupira selecionados à pesquisa para docência em Química/Ciências. 

Mais uma vez, o descritivo ensino de Ciências foi solicitado, pois, apesar dos professores para 

disciplina de Ciências serem considerados, via LDB 9394/96 e editais de concurso, os 

licenciados em Ciências Biológicas. Aqui é preciso salientar que a docência em Química por 

vezes é entendida como docência em Ciências. 

Essa sinonímia se deve ao fato de os licenciandos em Química, conforme apresenta o 

projeto pedagógico do curso de cada instituição, obedecendo a legislação nacional, realizar 

estágio curricular no componente Ciências no 9º ano do Ensino Fundamental. No curso 

pesquisado essa exigência é contemplada em dois momentos: Estágio Curricular 

Supervisionado I e Estágio Curricular Supervisionado II como apresentado nas ementas no 

Quadro 3. 

Quadro 3 – Ementa do Estágio Curricular Supervisionado I Estágio Curricular 

Supervisionado II 

COMPONENTE 

CURRICULAR 
Estágio Supervisionado I 

CÓDIGO  CARGA HORÁRIA  PRÉ-REQUISITO 

QUI0125 TOTAL  90  

Didática TEÓRICA 30  

PRÁTICA 60  

EMENTA 

Caracterização e diagnóstico da situação do ensino-aprendizagem da disciplina de Química na 

Educação Básica em turmas do 9º Ano do Ensino Fundamental.  Observações e registro da realidade 

escolar (aulas, projetos desenvolvidos, reuniões, diretrizes a serem cumpridas).  Apoio ao professor 

regente, na preparação de material didático e na execução das aulas.  Semi-regência e elaboração de 

relato final. 

OBJETIVOS 

Possibilitar uma reflexão sobre o trabalho docente e o cotidiano escolar, analisando e aplicando os 

pressupostos teóricos metodológicos estudados na elaboração, organização e avaliação de projetos 

pedagógicos alternativos e interdisciplinares.  
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Quadro 3, continuação. 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

Estágio Supervisionado II 

 

CÓDIGO  CARGA HORÁRIA PRÉ-REQUISITO 

 

QUI0130 

 

TOTAL 105 Estágio Supervisionado I, 

Química Geral II TEÓRICA 30  

PRÁTICA 75  

EMENTA 

Caracterização e diagnóstico da situação do ensino-aprendizagem da Licenciatura em Química na 

Educação Básica no 9º ano do Ensino Fundamental. Observação da realidade escolar (aulas, projetos 

desenvolvidos, reuniões, diretrizes a serem cumpridas pela escola). Preparação de material didático e 

execução das aulas. Regência e elaboração de relato final. 

OBJETIVOS 

Proporcionar a vivência de situações de efetivo exercício profissional como professor de química em 

turmas do 9° Ano do Ensino Fundamental II, aplicando os conhecimentos adquiridos nas disciplinas 

de práticas pedagógicas.  

Fonte: Projeto Político pedagógico do Curso de Licenciatura em Química do IF Baiano, Campus Guanambi. 

Mediante a potencialização das discussões dos preâmbulos da professoralidade no 

início da formação, propiciou reviravoltas epistemológicas nos cenários formativos 

acadêmicos, direcionando para ações de capacitação contínua como a revitalização dos cursos 

de Pós-Graduação Lato e Strictu Sensu. Expansão de instituições com oferta de cursos em 

Ciências Exatas, possibilidades de continuísmo formativo via EAD e principalmente 

incentivo de acesso como as cotas e incentivo financeiro como as bolsas de estudo para 

custeio das atividades acadêmicas, estão levando egressos de microlocalidades para os 

grandes polos já tradicionais nas pesquisas sobre ensino. 

Pela temporalidade assumida nesse recorte, a Lei nº 11.502 em 2007 de criação da 

Nova Capes, homologada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, traz iniciativas e 

revitaliza programas já existentes ao fomento à formação inicial e continuada de professores 

para a Educação Básica. Entre outros ganhos, a Nova Capes, intensificou a proposta de 

alargamento das fronteiras de formação inicial, bem como a valorização dos cursos de 

licenciatura. O Pibid é exemplo desse novo olhar à formação de professores no Brasil que 

além do aperfeiçoamento da constituição identitária docente na licenciatura, promove o 

amadurecimento desse licenciando mostrando-o possibilidades formativas para fins de 

profissionalização. 

O Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) 2011-2022, articulado ao Plano Nacional 

de Educação (PNE) 2014-2024, no tocante ao incentivo para os futuros pós-graduandos, 
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estipula na Meta 161 que 50% (cinquenta por cento) dos professores da Educação Básica 

tenham concluído cursos de aperfeiçoamento. “A proposta é aumentar o número de doutores 

por mil habitantes de 1,4 para 2,8, em 2020, ter titulado 150 mil doutores e 450 mil mestres 

no período, além de posicionar o Brasil entre os dez países maiores produtores de 

conhecimentos novos”, destaca o presidente da Capes, Jorge Almeida Guimarães. 

Tais esforços implicam não só incentivo a formação continuada do profissional, mas 

apazigua a “agonia acadêmica” dos licenciandos, pois, denota perspectivas de continuidade da 

formação acadêmica e enriquecimento profissional. A própria Capes já alertava que um dos 

maiores desafios é a formação de pessoal para Educação Básica, já que são poucos os jovens 

que almejam à docência como profissão (CAPES, 2011). Para as políticas de formação dos 

profissionais de magistério este cenário significa valorização e reconhecimento das 

necessidades formativas da carreira docente. 

Apesar de hoje termos demanda substancial de cursos de graduação de Química, 

distribuídos ao longo do país, infelizmente para os cursos de pós-graduação, a situação sugere 

inquietação. A região sudeste contempla um quantitativo maior desses cursos e aqui não há 

novidade já que, ao longo da história, a concentração de universidades com tal oferta estava 

nessa localidade. O princípio da pesquisa educacional começou timidamente vinculado aos 

centros de referência nacional. Essa concentração dificultou grosseiramente o acesso de 

egressos e profissionais atuantes a etapa de capacitação, aliás hoje o não ingresso nesses 

cursos não decorre apenas da impossibilidade de locomoção regional, mas principalmente 

pelos empecilhos e impeditivos legais no caso de professores atuantes.  

Nas dissertações e teses analisadas encontramos práticas reflexivas, sobre atualizações 

de propostas e tópicos curriculares, identidade docente, produção ou adaptação de materiais 

didáticos. Outros destaques ficam por conta da necessidade de consolidação identitária 

própria de um curso, reflexões-ações contínuas acerca da formação de professores; incipiência 

de professores de Química e valorização do profissional de magistério, características cruciais 

para lançar pressupostos curriculares para tal licenciatura no domínio nacional. 

A escolha pelos cursos de Pós-Graduação Strictu Sensu deu-se preferencialmente em 

instituições públicas sem distinguir mestrados acadêmicos, interdisciplinares e profissionais. 

Tal condição foi evidenciada por acreditar que a existência desses cursos independente da 

                                                 

¹Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação básica, até 

o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos(as) os(as) profissionais da educação básica formação 

continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de 

ensino. 
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conceitualização atinge um nível significativo de sujeitos – egressos das licenciaturas com e 

sem carreira docente em Química/Ciências em escolas públicas – possibilitando 

democratização e acesso a estudos que incidem diretamente na constituição da identidade 

profissional. Nesse sentido, apoia-se no conceito de desenvolvimento profissional, 

concebendo-o como um processo contínuo de formação e aprendizagem ao longo da carreira 

docente (FONSECA, 2014), privilegiando formação contínua e autogerida, na qual o 

conhecimento do professor é um saber que consiste em adequar informações estrategicamente 

ao contexto da situação formativa. 

É insatisfatório só perguntar aos professores o que eles fazem, porque entre as ações e 

as palavras há por vezes grandes contradições. Temos que chegar ao que os professores fazem 

através da observação direta e registrada que permita uma descrição detalhada do 

comportamento e uma reconstrução das intenções, estratégias e pressupostos. “A 

confrontação com os dados diretamente observáveis produz muitas vezes um choque 

educacional, à medida que os professores vão descobrindo que atuam segundo teorias de ação 

diferentes daquelas que professam” (SCHÖN, 1997, p. 90). 

Tanto no banco de dissertações quanto no de teses o descritivo “formação inicial” 

permeou praticamente toda a busca, o que denota que no intervalo de 05 (cinco) anos essa 

problemática tomou a comunidade específica de modo a compreender princípios subjacentes à 

docência como determinantes para solidificação profissional do professor e das práticas 

didático-pedagógicas na/da disciplina. Quando é observada a existência de um objeto próprio, 

o uso de metodologia específica, uma comunidade de cientistas com um código de 

comunicação próprio reconhece-se a formação de professores como um elemento 

fundamental na qualidade da ação educativa (ANDRÉ, 2010). 

As dissertações de Gomes (2012) e Silva (2016) versaram suas contribuições no 

caráter metodológico do ensino apontando ferramentas contextualizadoras para mostrar uma 

paisagem diferente de como trabalhar com os licenciandos do saber ao saber fazer, sem se 

prenderem à visões espontâneas do fazer docente, impregnando-o de achismos e atitudes 

simplicistas para lidar com saber científico. 

Viana (2013), Campelo (2015) e Ferreira (2015) se incomodaram com questão 

curricular e debateram a complexidade da atividade docente – obstáculos epistemológicos na 

construção do conhecimento, seleção de conteúdos voltada ao interesse ora do aluno, ora do 

contexto curricular, e outros – alijada as subjetivações sobre ser professor. 

No mesmo viés, as teses insistiram em pensar a formação inicial à luz da 

ambientalização propiciada pelo currículo. Sinalizando incipiências formativas, prospecções 
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de enfrentamento histórico das condições de aprendizagem vividas pelo ensino clássico, nas 

teses observa-se rompimentos de posturas didáticas que imprimam do licenciando reflexões 

constantes sobre o que parece óbvio no campo profissional. “De fato a proposta de uma 

formação docente como mudança didática exige não apenas mostrar as insuficiências da 

formação ambiental recebida, mas oferecer, ao mesmo tempo, alternativas realmente viáveis.” 

(CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2011 p. 41). 

Ferreira (2015), Victor (2015) e Ornellas (2016) rebatem a formação tradicional de 

professor incrustada de ênfase cientificista em que pese o conhecimento exclusivo de 

formulas, cálculos e conceitos enraizados numa formação na qual esses aspectos apresente 

significados em face das conjunturas retratadas pelas políticas de formação e valorização 

docente. 

Stuart (2016) liga seu estudo a práticas educativas o conhecimento cientifico dentro da 

dinâmica de compreensão do comportamento social dos sujeitos, sem descaracterizar os 

aspectos por elas desenvolvidos dispensando atenção especial, atentar para entraves, 

influências e superposições nos modelos e teorias abordados. 

No tocante as transformações curriculares referendadas ao ensino de Química, temos 

Lopes (2012); Krasilchik (2008 e 2012); Maldaner (2000, 2007, 2008). Nos ciclos 

metodológicos há influência de Francisco Jr e Ferreira; Hartiwig (2009), Marcano e 

Schnetzler (2008), Mortimer (2011). Na contextualização, caráter fortemente debatido nos 

encontros, seminários e congressos identificamos Silva (2007); Kato e Kawasaki (2011); 

Pazinato (et al., 2012). E finalmente, o enfoque CTS e CTSA com alusões aos trabalhos de 

Garcia, Cerezo e López, (1996); Bayerl, (2014); Auler e Bazo (2001). Os Quadro 4 e 5 

abaixo trazem essas publicações com seus respectivos programas. 

Quadro 4 – Dissertações relacionadas a formação docente inicial em Química/Ciências. 

Ano 
Dissertações 

Título Autor Palavras-chaves Programa 

2012 Divulgação Científica 

Na Formação Inicial De 

Professores De Química 

Verenna Barbosa 

Gomes 

Ensino de 

Química. 

Divulgação 

Científica. 

Formação de 

professor 

Programa de Pós-

Graduação em 

Ensino de 

Ciências da 

Universidade de 

Brasília 
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Quadro 4, continuação. 

2013 Formação De 

Professores Na 

Graduação Articulada À 

Produção De Currículo 

No Ensino De Química: 

Contribuições Da 

Situação De Estudo 

Jaqueline Vianna Formação 

Docente; Proposta 

Curricular; 

Constituição da 

Autonomia 

Docente; Ensino 

de Química. 

Programa De 

Pós-Graduação 

Strictu Sensu – 

Mestrado Em 

Educação Nas 

Ciências da 

Unijuí – 

Universidade 

Regional Do 

Noroeste Do 

Estado Do Rio 

Grande Do Sul 

2015 O ensino de ciências no 

9º ano do ensino 

fundamental: uma 

proposição de 

desfragmentação do 

currículo 

Flavia Nobre Campelo Currículo Ensino 

de Ciências 

Desfragmentação 

e contextualização 

curricular 

Unidades 

didáticas 

Programa de Pós-

Graduação em 

Ensino de 

Ciências e 

Matemática –  

Universidade 

Federal de 

Pelotas 

Um olhar sobre as 

atividades de formação 

em um curso de 

licenciatura em Química 

Elízio Mário Ferreira Licenciatura 

Formação de 

professores 

(Mestrado 

Profissional em 

Ensino de 

Ciências) – 

Instituto de 

Ciências Exatas e 

Biológicas, 

Universidade 

Federal de Ouro 

Preto 

2016 Ciência, Tecnologia E 

Sociedade, 

Experimentação E 

Formação Inicial De 

Professores De 

Química: Explorando 

Possibilidades 

Mara Aparecida Alves 

Da Silva 

Movimento CTS. 

Experimentação. 

Formação Inicial. 

Educação 

Química 

(Pós-graduação 

em Educação 

Científica e 

Formação de 

Professores) – 

Universidade 

Estadual do 

Sudoeste da 

Bahia 

Fonte: Plataforma SUCUPIRA/CAPES (https://sucupira.capes.gov.br/sucupira). 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira
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Quadro 5 – Teses relacionadas a formação docente inicial em Química/Ciências 

Ano 
Teses 

Título Autor Palavras-chaves Programa 

2015 Formação inicial de 

professores de química: 

explorando 

possibilidades a partir 

da promoção de oficinas 

pedagógicas em 

argumentação 

Jerino Queiroz Ferreira Argumentação. 

Formação de 

professores 

química 

Instituto de 

Química de São 

Carlos da 

Universidade de 

São Paulo 

2016 Formação inicial de 

professores de química: 

o processo de reflexão 

orientada visando o 

desenvolvimento de 

práticas educativas 

Rita de Cássia Stuart Ensino de química 

Formação inicial 

Processos 

reflexivos 

Instituto de 

Química de São 

Carlos da 

Universidade de 

São Paulo 

2016 Os conteúdos de ensino 

prescritos nas 

disciplinas integradoras 

de alguns cursos de 

licenciatura em química 

Ornellas, Janaína Farias 

de 

Conhecimento 

poderoso de 

professores de 

Química 

Conteúdos de 

Ensino de 

Química 

Disciplinas 

integradoras 

Formação de 

professores 

PCK 

Interunidades em 

Ensino de 

Ciências 

Ensino de 

Química da 

Universidade de 

São Paulo 

Fonte: Plataforma SUCUPIRA/CAPES (https://sucupira.capes.gov.br/sucupira). 

 

2.3 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO 

(ANPED) 

 

Acerca dos encontros e reuniões nacionais optou-se por abordar a temática segundo 

artigos produzidos na ANPed – Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação por reconhecer a magnitude do evento quando o assunto é educação. A entidade 

pautada nos princípios do desenvolvimento da ciência, da educação e da cultura, dentro dos 

princípios da participação democrática, da liberdade e da justiça social, reúne professores, 

estudantes e demais pesquisadores vinculados a programas de pós-graduação stricto sensu em 

educação. Desde sua fundação nos anos 70, a ANPed trabalha no sentido de fomentar a 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira
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investigação educacional fortalecendo a formação pós-graduada. Para nossa surpresa nos 

grupos de trabalho sobre formação de professor (GT8) e grupos de trabalho sobre currículo 

(GT12) encontramos 03 (três) trabalhos específicos. Surpreendeu pelo fato de geralmente nos 

encontros de educação de modo geral ser praticamente inexistente discussões sobre currículo 

formativo para ensino de Química. 

Em que pese a surpresa de encontrar trabalhos nos GTs 8 e 12 da ANPed, fica nossa 

insatisfação em não apropriar de mais publicações considerando a importância das discussões 

elencadas nessas reuniões. É notório a propriedade dos debates instaurados nesses GTs e o 

quanto seus efeitos reverberam nas/sobre as políticas educacionais em tempos de 

reconfiguração do Ensino Superior e ensino básico. Iniciação à docência, práticas de ensino, 

reformas nas diretrizes curriculares das licenciaturas têm na ANPed terreno vigoroso de 

apreciação quando o assunto é formação de professor, sendo a preparação para carreira 

docente em Química espaço circunstancial para reestruturação do conhecimento científico e 

sua circulação nas esferas e seguimentos sociais. 

Quadro 6 – Relação de artigos originários da reunião ANPed. 

Ano 

Artigos 

Título Autor 
Grupos de 

trabalho 
Reunião 

2015 A pedagogia histórico-

crítica na formação inicial 

de professores de química 

na UFBA: limites e 

possibilidades no estágio 

curricular 

Bárbara Carine Soares 

Pinheiro 

Edilson Fortuna De 

Moradillo 

Gt: Formação de 

Professores 

ANPed 

2016 A influência da pesquisa 

acadêmica em livros 

didáticos de ciências: uma 

contribuição para o currículo 

de ciências 

Maria Cristina do 

Amaral Moreira 

Isabel Martins 

Gt: Currículo ANPed 

Formação de professores 

nos institutos federais: uma 

identidade por construir 

Ângela Flach 

Mari Margarete Dos 

Santos Forster 

Gt: Formação de 

Professores 

ANPed 

Fonte: Grupo de trabalho formação de professor GT08 e grupo de trabalho sobre currículo GT12 da ANPed. 

A interpretação desses artigos lidos na íntegra mostrou que o espectro da formação dos 

professores de Química debate à ação do professor; aos seus atributos, qualificações e/ou 
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características subjetivas; à sua constituição formativa; à sua identidade; à profissão de 

professor e ao saber do professor. 

Não é suficiente considerar as peculiaridades burocráticas das/nas licenciaturas sem 

atentar para seu fim maior, identidade docente. Não muito raro, amigos, colegas, enfim, 

pessoas de nosso convívio costumam dizer que estão passando por uma crise de identidade, 

uma negação de sua própria existência. No aprofundar da conversa as razões são infinitas, 

mas sempre convergem em um não se encontrar dentro de um dado espaço que seja concreto 

ou abstrato. 

O aspecto profissional, a escolha em seguir ou não por certo caminho conflita com a 

necessidade de adaptação, de encontrar num espaço e a ele pertencer. Essa sensação de 

pertencimento é crucial para toda aceitação profissional. Na análise independente do descritor 

mencionado, a identidade docente prevaleceu mostrando o quão é essencial e já está na pauta 

de debates maiores a construção da identidade do professor e da licenciatura em Química. 

A identidade do professor é constituída ao longo de sua trajetória como profissional do 

magistério. No entanto, “[...] é no processo de sua formação que são consolidadas as opções e 

intenções da profissão que o curso se propõe legitimar” (PIMENTA; LIMA, 2004, p. 61-62). 

Sabemos que a formação inicial por si só não consegue promover o encontrar identitário. No 

entanto os sentidos direcionados à formação podem colaborar com a integração do 

licenciando a noção de querer permanecer na busca do ser professor. 

2.4 SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUÍMICA (SBQ) 

 

Próxima de celebrar seus 40 anos (quarenta) sediando o Congresso Mundial de 

Química da União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC) em 2017, estabelecida 

em julho de 1977, a Sociedade Brasileira de Química (SBQ) constitui principal sociedade de 

Química e áreas afins do país, dedicados à pesquisa e ensino em universidades e institutos 

oficiais, cujo intuito, é o desenvolvimento e consolidação da comunidade química brasileira, a 

divulgação da Química e de suas importantes relações, aplicações e implicações para o 

desenvolvimento social do país. 

Com reuniões anuais, mobiliza cientistas, professores e estudantes contemplando os 

imperativos de expressão e debate científico e político, em escala nacional. Desde que 

assumiu os embates das políticas de desenvolvimento científico e tecnológico minimizou 

obstáculos entre professores universitários e profissionais de empresas, funcionários de 

governo, químicos e engenheiros químicos. 
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Por considerar a autoridade em assuntos amplamente discutidos pela comunidade 

acadêmica de Química/Ciências avaliamos a necessária contribuição da SBQ nessa pesquisa. 

O período optado foi 2011-2017, mesmo intervalo da Anped. Em 2012, 2013 e 2017 não 

foram encontrados trabalhos voltados à formação inicial docente em Química. Os textos 

analisados estão dispostos no Quadro 7 a seguir: 

Quadro 7 – Relação de artigos originários da Sociedade Brasileira de Química (SBQ) 

Ano 

Artigos 

Título Autor 
Grupos de 

trabalho 
Reunião 

2014 Metodologia Processo 

Formativo aplicado ao 

ensino-aprendizagem para 

alunos ingressantes de 

cursos de graduação 

Cristiana Ap. Ittner 

Mazali, Nádia R. 

Baccan Cavamura, 

Olavo Raymundo 

Júnior Hermínio 

Ometto 

Conhecimento, 

ensino, 

aprendizagem, 

metodologia 

SBQ 

2016 Aprendizagem significativa: 

Uma análise das concepções 

de um grupo de professores 

em formação inicial 

Mara E. F. Braibante e 

Jennifer Alejandra S. 

Silva 

Formação inicial 

de Professores, 

Aprendizagem 

Significativa 

SBQ 

Currículo a partir do 

Apartheid e os metais 

platínicos no ensino de 

Química 

Gustavo A. A. 

Faustino, Juvan P. da 

Silva, Antônio C. B. 

Alvino, Morgana A. 

Bastos, Arcanjo R. 

Moura, Geisa L. M. 

Lima, Aliny G. Silva, 

Lalesca A. Oliveira, 

Anna M. C. Benite. 

Currículo, 

ensino de 

química 

SBQ 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Mazali (et al,.2014) trouxe a Metodologia Processo Formativo (MPF), metodologia 

aplicada a facilitação da aprendizagem dos ingressantes referente as teorias disseminadas. 

Braibante e Silva (2016) também retratam o trabalho metodológico, segundo a percepção dos 

conhecimentos prévios da Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel2. 

                                                 

² AUSUBEL, D. P. Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo. México: Editora Trillas. 1976. 
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Dos estudos Faustino (et al., 2016) foi o que mais chamou atenção, pois, tratou do 

currículo ambientalizado pela Lei 10639/033, mostrando que na contramão do que foi 

legitimado como ensino de Química no decorrer da formação docente e escolarização para o 

entendimento curricular, mediante a maneira como a cultura social concebe o conhecimento e 

prioriza a seleção de determinados conteúdos em prejuízo de outros garantido a relação entre 

matrizes curriculares do processo formador e a base nacional comum para diversificação 

curricular. 

Em decorrência do volume de material examinado o trabalho aqui descrito não 

pretende e nem podem dar conta de todas as referências. Os apontamentos mostraram 

crescimento na demanda de estudos a respeito da formação do professor de Química no 

espectro das políticas púbicas que orientam as licenciaturas. Alusivo ao progresso nessas 

pesquisas, focalizamos a diversidade de enfoques como pressuposto de suas realizações.  De 

modo geral os periódicos congregaram o maior número de publicações concernentes ao início 

dos estudos sobre formação docente sem, contudo, conter ponderações explícitas por 

curriculistas, mas implicitamente repleto de reflexões/ações das/nas práticas didático-

pedagógicas no Ensino Superior que podem ser endossadas no ensino básico. 

Em contrapartida pelo banco de dissertações e teses, muito provavelmente porque as 

investigações são alusivas a um itinerário formativo da graduação ou do trabalho nas escolas, 

as pesquisas versaram pelas linhas e entrelinhas do currículo para docência implicando 

significativas considerações da comunidade científica para o progresso e notoriedade da 

formação em Química circular com naturalidade, descortinando mitos e pré-conceitos acerca 

de seu aprender. Foi consenso em todas as leituras a competência técnica oriunda do futuro 

professor, isto é, por mais instigante, conflitante e desconstruída que seja a reflexão dos 

curriculistas, há unanimidade de que na graduação o licenciando arquitete um espaço de 

apropriação do conhecimento social, histórico e culturalmente acumulado sem perder de vista 

em sua mediação as condições necessárias para discuti-los na esfera do saber, poder e a quem 

e para quê favorecer. 

A divulgação científica oriunda dessas publicações expande as possibilidades 

metodológicas para o ensino de Química. Os futuros professores tomam por base realidades 

diferenciadas e aproveitam para pensar quais vieses podem aproveitar ou descartar. É sabido 

que nem todas as escolas de Ensino Básico possuem laboratórios e/ou bibliotecas atualizadas. 

                                                 

³ Art. 5º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do 

Magistério da Educação Básica assegurar a formação do professor que seja capaz de desenvolver de garantia, no 

espaço da escola, uma educação inclusiva reconhecendo e valorizando a diversidade étnico-racial. 
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Logo, o trabalho dos licenciandos a partir desses recursos enriquece as concepções 

epistemológicas, além de, propiciar incentivo aos estudantes do Ensino Médio para adentrar 

nos espaços da pesquisa vendo-os como condição de aprendizagem, predicado quase nada 

explorado e estimulado no ensino básico público. Ao analisar a maneira como dos alunos no 

ensino básico encaram a pesquisa, Ulhoa (et al., 2008) concluiu que eles, não realizam 

pesquisas (trabalhos do tipo investigativo), não sabem realizá-las, já que não contam com o 

apoio e orientação dos seus professores. Essa constatação reflete o quanto a escola, na ponta, 

de modo geral, está afastada do universo vivenciado pelos alunos, ao passo que quando 

tentam se aproximar desse universo, preferem o embate à aproximação pedagógica. Nem tudo 

é aproveitável, fato, mas, o pouco, pertinente, destitui a visão negativa do alunado à escola. 

Convém destacar a discussão sobre a educação inclusiva no pleito da garantia do 

respeito as relações étnico-raciais do artigo Currículo a partir do Apartheid e os metais 

platínicos no ensino de Química, na Sociedade Brasileira de Química em 2016, acenando para 

o tratamento da Ciência formativa distinta daquela da visão clássica. 

À guisa de considerações, embora com de um número pequeno artigos e produtos das 

dissertações e teses, se considerarmos as publicações encontradas, ajuizamos ter sido 

intensamente proveitoso tal averiguação, pois, abriu um leque de possibilidades investigativas 

na/para formação inicial que congregam contribuições para as proposições curriculares nas 

licenciaturas. Ajuizamos imperativo romper com o paradigma da produção em linha, mas 

temos em mente o repensar docente, em todos os seus aspectos, como condição precípua para 

criar e redefinir políticas formativas, referentes ao currículo da licenciatura em Química, 

perfil do professor, didatização do conteúdo, relação professor/aluno e esta com 

ensino/aprendizagem. A qualidade, nesse ínterim, sobrepôs à quantidade de artigos e 

possibilitou um envolvimento por menorizado da pesquisadora com os trabalhos avaliados. 

Estamos à época do crescimento vertiginoso de revistas, tornando difícil ao pesquisador a 

tarefa de se manter atualizado ou minimamente acompanhar tamanho fluxo de informações. 
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CAPÍTULO III – CONSTRUÇÃO DO TRAÇADO METODOLÓGICO 

                                                                                          No meio do caminho tinha uma pedra 

Tinha uma pedra no meio do caminho [...] 

                                                                                        Tinha uma pedra no meio do caminho 

                                                                                       No meio do caminho tinha uma pedra. 

Carlos Drumond de Andrade 

E não é verdade que em nosso caminho há de fato uma pedra, há um obstáculo que 

numa primeira vista parece instransponível. Agora é hora de parar, olhar a barreira e dizer, o 

que eu quero enquanto pesquisadora é realmente possível? Se a resposta for sim, sugere-se 

então perguntar, como fazer o pensamento (pesquisa) se materializar? E aqui não há como 

responder de outro modo se não atentando para além do almejado, a pesquisa pela pertinência 

do campo investigado, o caminho perseguido é pedregoso, formado por mais retas ou curvas, 

sinuosas ou não, e finalmente o estudo, qual embasamento teórico direciona nossa atenção. 

A opção por começar esse capítulo com o poema de Drumond não foi apenas por 

sabermos a quantidade de “pedras” encontrada no caminho foi, sobretudo, por ter a 

metodologia como um desafio a ser vencido. Compreender a especificidade da pesquisa no 

âmbito metodológico pode ser determinante para o sucesso ou insucesso do que queremos 

pesquisar. É nessa hora que pensamos estratégias, táticas e técnicas para possibilitar, 

prosseguir ou frear o processo. Daí a importância de ajuizar a metodologia nos meandros que 

a pesquisa tende a apresentar, porquanto se trata de produzir conhecimento e como tal carece 

de uma posição teórica-epistêmica com intuito de validar cientificamente o estudo proferido.  

Pensar, definir e construir a investigação requer do/a pesquisador/a compreender a 

natureza do estudo, princípios epistemológicos e direcionamento dos procedimentos. Traduz-

se como a etapa de descrever minuciosa e rigorosamente as técnicas utilizadas nas atividades 

de pesquisa e o objeto estudado. Aguça, pois, um debruçar sistêmico desprovido de incitações 

e impeditivos pessoais enraizados ao percurso profissional com o objetivo de ser o mais fiel 

possível à(s) realidade(s) contemplada(s). 

Com vistas a conhecer os sentidos atribuídos ao discurso pedagógico do currículo 

formativo na formação inicial da Licenciatura em Química numa instituição de ensino 

público, este exame se vale do enfoque qualitativo, descritivo-interpretativo, cunhado na 

inspiração epistemológica da fenomenologia social, por entender a atribuição de sentidos 

desveladas pelos caminhos da consciência em voltar-se a coisa em si, formar-se professor e 

encontrar-se professor. Nesse invólucro a técnica adotada pressupõe o grupo focal precedido 
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das análises interpretativas, originárias da interação estabelecida pela rede de vozes do(s) 

coletivo(s) ouvidos. 

 

3.1 SOBRE ASPECTOS FENOMENOLÓGICOS 

 

A investigação em questão vale-se dos princípios de inspiração fenomenológica para 

compreensão da problemática e entra no campo concreto do currículo em ação, cenários e 

perspectivas formativas, e desemboca no campo do abstrato reflexivo, sentidos atribuídos à 

formação docente contemplada pelo aparato da educação científica. “Procuram-se os 

fenômenos tal como são percebidos e manifestados pela linguagem; e ao mesmo tempo, 

reconhece-se que essa significação é contextual, isto é, constrói-se e estabelece-se em relação 

a outros significantes” (AMADO, 2014, p. 41). O rigor da abordagem fenomenológica está, 

portanto, na compreensão curricular consubstanciado para/na preparação profissional, e por 

sua natureza de constância ancora na consciência do que se espera – significâncias – do 

processo de formação. 

Tornar-se professor coaduna com a intencionalidade em profissionalizar-se professor? 

A ideia de tornar-se professor incide na decisão do sujeito em buscar meios para prover a 

profissionalidade, num curso superior ou formação continuada, já a intencionalidade requer 

que esse tornar-se professor caminhe por vias que contemplem os sentidos atribuídos de ser 

professor, afinal é preciso considerar que o sentido permeia as experiências vividas por esses 

licenciandos com os seus professores de vida escola, bem como os professores formadores. 

Por tratar-se de uma abordagem fenomenológica presume-se um percurso 

metodológico qualitativo. A fenomenologia está para além de descrever a experiência 

humana, já que impele compreender e interpretá-la, o que o sujeito – licenciando – 

experimenta em relação a um fenômeno –formação docente – e como interpreta esse elemento 

numa visão empírica. Logo, a busca pela produção de sentido vislumbra conhecer como os 

sujeitos pesquisados criam realidades frente à formação oferecida pelo currículo formativo e 

como estas realidades funcionam como ferramentas de subjetivação, isto é, a palavra evocada 

desses formandos fará conhecer como se colocam diante dos cenários formativos e como estes 

se posicionam para/na formação. Dessa forma, o estudo fenomenológico possibilita 

compreender as pessoas, seus valores, suas relações interpessoais, as influências dos meios 

sociais e políticos nas decisões e práticas, motivos, aspirações e atitudes num universo de 

significados (MINAYO, 2009). 
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Assim, se considerarmos os estudos pós-estruturalistas sobre currículo, o tornar-se 

professor prescinde consciência exata de que não só a formação curricular como também a 

consciência de si no mundo incide diretamente nos sentidos deslocados pelos licenciandos à 

estruturação de ser professor. “Se a consciência é sempre consciência de alguma coisa e se o 

objeto é sempre objeto para a consciência, é inconcebível que possamos sair dessa correlação, 

já que, fora dela, não haveria nem consciência nem objeto” (DARTIGUES, 1973, p. 26). 

No que tange a escolha por conhecer os sentidos pelo licenciando à sua formação, 

reside em primeira instância conhecer como veem a preparação para a docência, dadas as 

condições sociais e históricas dos indivíduos pesquisados. Cada licenciando encontra na 

formação sistemática respaldo pela sua constituição ontológica e por isso mesmo enxerga os 

cenários formativos promovidos pelo curso de forma diferente. Transforma-se e é 

transformado, concede significados, mediante estruturas preestabelecidas interpreta a ação de 

significação por ele produzida (HERNÁNDEZ, 2005). 

A concepção que sustenta essas reflexões parte da premissa de que o significado de 

uma palavra ou uma situação é mais estável e preciso já que é convencional e dicionarizado, 

já seu sentido é dinâmico e não linear o que permite variação dentro de um mesmo contexto. 

Então o significado situa-se num espaço em que se pode definir uma dada situação, mas dada 

as proposições individuais e culturais, mesmo que generalizadas por se concretizarem espaços 

semelhantes socialmente, escolas, igrejas, famílias, e outros segmentos impossibilita que 

situações sejam experimentadas do mesmo modo. 

Nessa perspectiva, o sentido liga-se à razão, o porquê de ser, quais as necessidades 

secundárias que fazem com que o motivo prevaleça em detrimento da necessidade primeira 

em decidir por algo “pela falta de”; o significado de uma ação refere-se ao conteúdo de tal 

ação, o sentido razoabilidade racional da ação. 

Essa dinâmica permite que tais informações não serão tomadas como valores, atitudes, 

situações sociais, pois, assinala sentidos que são socialmente construídos, sendo, portanto, 

tratada na esfera subjetiva, inseridas em conjunturas seguida de interações. Ao adentrar no 

contexto da inter-ação, a pesquisa conceitua as primeiras palavras dos licenciandos e 

professores como anúncios ingênuos, fruto dos obstáculos epistemológicos, dadas as 

condições ontológicas trazidas pelos licenciandos para fase formativa, em anúncios 

elucidativos construídos a partir do consciente significativo, autoconsciência, que a 

pesquisadora procura identificar após debruçar-se sobre a compreensão dos cenários 

formativos. O investigador aborda as pessoas com o fito de compreender o seu ponto de vista, 

ainda que não constitua algo de perfeito é o que menos distorce a experiência dos sujeitos. 
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Nesse cenário a investigação versa sobre as experiências aquilo que “nos passa”, ou 

que nos acontece, e ao passar, nos forma e nos (re)forma, comenta Larrosa (2002). 

Igualmente, não é um sujeito que passa pelo mundo sem o perceber e sem nele se envolver, de 

modo que não contamine definições a posteriori aos ranços subjacentes as condições prévias, 

já ramificadas em suas deliberações. Em estudos apontados por Silva e Carvalho (2009), os 

licenciandos trouxeram para seu cenário formativo as condições materiais e subjetivas 

vivenciadas no Ensino Básico. As perspectivas e os incômodos desse período foram 

transferidos para a licenciatura propiciando que estes alunos se sintam cada vez menos 

identificados com a profissão professor. 

Conforme Heidegger (1987 apud BONDÍA, 2002, p. 06), a experiência 

[...] com algo significa que algo nos acontece, nos alcança; que se apodera de nós, 

que nos tomba e nos transforma. Quando falamos em “fazer” uma experiência, isso 

não significa precisamente que nós a façamos acontecer, “fazer” significa aqui: 

sofrer, padecer, tomar o que nos alcança receptivamente, aceitar, à medida que nos 

submetemos a algo. Fazer uma experiência quer dizer, portanto, deixar-nos abordar 

em nós próprios pelo que nos interpela, entrando e submetendo-nos a isso. Podemos 

ser assim transformados por tais experiências, de um dia para o outro ou no 

transcurso do tempo.  

Desse modo é preciso entender que a experiência não segue uma lógica da ação, mas 

um pensar crítico do sujeito sobre si mesmo enquanto ser determinante de suas condições e de 

sua possibilidade de interferência na ação. 

A proposição fenomenológica auxilia na descrição dos fatos observados, pois, não 

observa apenas o futuro professor, primeiro o enxerga como aluno, o que suscita destes 

aspirantes à carreira de magistério, mecanismos de apropriação que propiciem dar sentido à 

prática e para isso usa recursos prévios, sua historicidade escolar como também estes são 

frutos das objetivações dos recursos em funcionamento, presentes em outros sujeitos 

escolares, como os professores formadores. Em outras palavras, cada sistema de disposições 

individuais é uma variante estrutural dos outros, no qual se exprime a singularidade da 

posição no interior da classe e da trajetória (BOURDIEU, 2009). 

Em conformidade com a ideia do lócus da pesquisa ser em um ambiente de pertença 

singular, o enquadre discursivo se vale da investida qualitativa, sendo o próprio investigador o 

agente principal da investigação que, ao invés de partir das variáveis observáveis num 

primeiro olhar já conferido de crenças e previsões para um olhar nevrálgico que engloba a 

complexidade sobre o contexto sócio-histórico-cultural, as circunstâncias e contingências 

oriundas dessas. Asseveram Bogdan e Biklen (1994, p. 16), 

Ainda que os indivíduos que fazem investigação qualitativa possam vir a seleccionar 

questões específicas à medida que recolhem os dados, a abordagem à investigação 

não é feita com o objectivo de responder a questões prévias ou de testar hipóteses. 
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Privilegiam, essencialmente, a compreensão dos comportamentos a partir da 

perspectiva dos sujeitos da investigação. As causas exteriores são consideradas de 

importância secundária. Recolhem normalmente os dados em função de um contacto 

aprofundado com os indivíduos, nos seus contextos ecológicos naturais. 

Como bem colocam os autores, não há porque se prender em indagações prévias, 

quando há a perspectiva dos condicionantes antecedentes à investigação. Conhecer ou fazer 

parte do ambiente pesquisado pede ao pesquisador para deixar de lado suas impressões 

pessoais no intuito de tornar o estudo o mais imparcial e elucidativo possível. Pela gama de 

informações que a abordagem qualitativa oferece, se vestido de antecipações, além de perder 

o caráter subjetivo da pesquisa, o investigador cai no (des)crédito por ter sua atividade 

induzida, mascarada, e desacreditada da comunidade científica, quem lhe confere 

legitimidade.  

Oriunda das Ciências Sociais a abordagem qualitativa surge para mostrar o pano de 

fundo que cobria as investigações envolvendo os sujeitos. Entender comportamentos, modos 

de conhecer e estar no mundo, compreender sentimentos de pertença cultural e permitir ouvir 

os silenciados sociais, são considerações alinhavadas à colcha de retalhos que sustenta a 

pesquisa qualitativa. Não entenda por colcha de retalhos um emaranhado de panos 

milimetricamente assegurados para formar um todo, aqui a alusão a esta ideia sobrepõe a 

confecção de um todo para a confecção de vários todos orientadores das especificidades que 

cada campo de pesquisa vem mostrar. 

Ao emaranhado de significantes é dotado de significados singulares embora nasçam da 

pluralidade de concepções e assertivas estruturantes da/na vida dos sujeitos. Olhar para uma 

situação significa compreendê-la dentro de verdades, passíveis ou não, de aceitações como se 

cada sujeito criasse para si uma realidade paralela e dela cogitasse como desenrolar na 

realidade concreta. A satisfação em estudar o problema é posta nas motivações, sentimentos 

de pertenças ou na negativa deste e nas proposições conferidas a resultados empíricos 

retirados do objeto impossibilitando o movimento dialógico entre pesquisador/objeto/campo 

quando se estuda o comportamento humano com o objetivo de descobrir fatos e causas em si 

mesmos. 

Nesse espectro é suscitado a relevância do qualitativo, por acreditar que detalhes 

sejam evidenciados e por permitir reflexões mais amplas para resoluções a longo prazo. 

Destarte o estudo apresentado versa pela conotação que os sujeitos/participantes concebem o 

percurso formativo e por ele alimentam a construção identitária como a profissão, ser, sentir-

se professor. A investigação qualitativa busca “[...] compreender o processo mediante o qual 
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as pessoas constroem significados e descrever em que consistem estes mesmos significados” 

(BODGAN; BILKLEN, 1994 p. 70). 

Ao buscarmos inferências pessoais na coletividade é importante dar conta de adentrar 

às interpretações. Ser qualitativo/interpretativo para Denzin e Lincoln (2006), 

Consiste em um conjunto de práticas materiais e interpretativas que dão visibilidade 

ao mundo. [...]. Nesse nível, a pesquisa qualitativa envolve uma abordagem 

naturalista, interpretativa, para mundo, o que significa que seus pesquisadores 

estudam as coisas em seus cenários naturais, tentando entender, ou interpretar, os 

fenômenos em termos dos significados que as pessoas a eles conferem (DENZIN; 

LINCOLN, 2006, p.17). 

Entre os ditos de vozes diferentes não só o explícito é ávido de investigação. A 

interpretação do exposto e o seu implícito impelem o desenho sobre como algo é visto e 

sentido, como a relação de pertença ou pertença entre o sujeito e o entorno se dá e como este a 

representa. 

As ações no campo de pesquisa fomentam do pesquisador o envolvimento 

circunstancial, considerando as intempéries que o percurso da pesquisa anuncia. Cada passo 

dado tanto pode caminhar para o desfecho esperado como pode aludir mecanismos de saída 

antes impensado. Por isto pensar as técnicas requer compreensão teórico/prática daquilo que 

se pesquisa. Os instrumentos pensados para o percurso metodológico garantem a objetividade 

almejada pelo pesquisador, lembremos, por mais que conheçamos o espaço da investigação e 

deste seja impregnado, se despido de impressões pessoais e de teorias legitimadas pela 

comunidade científica, a objetividade da discussão dar-se-á naturalmente. 

 

3.2 LUGAR DO PROBLEMA E DOS OBJETIVOS 

 

Sem correr o risco de tomar o capítulo mais relevante em detrimento dos outros, o 

cuidado que se faz ao abordar a metodologia incide em entender os caminhos materializadores 

da proposta. Tão logo o entendemos, percebemos que tais trajetos emanam consequências que 

podem vir a afirmar ou infirmar concepções teóricas intrinsicamente ligada à realidade. 

Conquanto é mister conceber o percurso metodológico como um norte magnético4, ao mesmo 

tempo que, direcionar ao ponto pretendido para chegada, pode indicar outras direções viáveis 

a depender dos caminhos que a realidade empírica vem mostrar. Isto implica não ver a 

metodologia enquanto um instrumental de técnicas, mas um conjunto coeso e coerente de 

                                                 

 

4 Norte magnético é a direção indicada pela agulha de uma bússola, admitindo que não haja fontes locais de 

perturbação. 
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procedimentos embebidos de pertença teórica para explicar ou interpretar os fenômenos 

investigados. 

O ponto de partida dessa proposta nasceu das considerações do tempo de trabalho 

como docente no curso de Licenciatura em Química. O panorama profissional abriu um leque 

de possibilidades e assertivas que, ao longo do trabalho, instigou e acentuou vontades, 

aspirações e inspirações, que apesar de parecerem ingênuas, já que emanaram da subjetivação 

da pesquisadora e, por isso, um tanto encrustadas de pré-conceitos, se abriu para 

materialidade objetiva em conhecer, elucidar e apurar os fatos. 

A priori a sensação foi de estar perdida. Nunca havia trabalhado com Ensino Superior. 

E agora como ser formadora, o que esperar da práxis e até que ponto agir? O susto foi 

absurdo, não se tratava de um cenário sob o qual a professora pesquisadora/formadora 

conhecia a não ser do tempo de graduação. É evidente o apego à formação superior, até por 

que foi a partir desta que a possibilidade de atuar profissionalmente com formação de 

professores chegou. Mas como atrelar saberes pedagógicos e saberes docentes a um curso da 

área de exatas? Qual responsabilidade estava por vir? Foi então requerido à consciência um 

retorno aos tempos de colégio, aos professores e, sobretudo, ao conteúdo estudado. Óbvio que 

na época era impossível pensar os conteúdos e a maneira como estes eram trabalhados numa 

criticidade epistêmica. O retorno se deu sob os pontos marcantes que a disciplina havia 

deixado conteúdos mais fáceis, os mais difíceis, as notas não satisfatórias que, às vezes, 

manchavam o boletim, a identificação ou não com os professores, mesmo que tenha sido um 

retorno à vida de estudante do ensino básico, foi um retorno reflexivo, já que a formação na 

qual profissionalizara, voltava-se diretamente àqueles/as estudantes que mantinham em seus 

professores e disciplinas os referenciais para o futuro. 

A retrospectiva ao passado, aflorou a necessidade em expandir o âmbito do meu 

imaginário que despiu-se dos ensinamentos do tempo de faculdade e ancorou nos estudos lato 

sensu de prerrogativas generalizadas, já que não se tratava de formação de professores para 

Educação Infantil e séries iniciais, minha habilitação, tratava-se agora de ensinar pessoas a 

lidar com a ciência pura, com exatidões que no meu tempo de escola não abria espaço para 

pensar meus professores como (co)construtores de minhas significações sociais. A tarefa foi 

de fato, difícil e desafiadora e em meio aos estudos para o trabalho foi percebido o quanto de 

lacunas decorre da formação docente para o século XXI, pois, se pararmos para pensar, o que 

um pedagogo/a tem a oferecer para uma licenciatura específica? E bem nesse ponto ficou 

claro o quanto tornar-se e sentir-se professor estava imbricado no curso de Pedagogia, bem 

como o quanto disso não era encontrado na licenciatura em Química. Daí as dúvidas ficaram 
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mais fortes, afinal que sentido tinha adentrar à preparação para professor e não se constituir 

como tal? Quais os sentidos estavam ligados àquela formação? 

Em 04 (quatro) anos de docência a cargo das Ciências Pedagógicas não era muito raro 

ouvir comentários vindos dos alunos salientando que estavam ali para se formar em Química 

e atuar nas indústrias locais. O incômodo aos ouvidos era constante, pois, sendo uma 

licenciatura a função é formar profissional para o ensino, enfim ouvia-se tais colocações e 

assegurava de saber dos colegas formadores se tinham a mesma impressão e, mais uma vez, 

para minha inquietação as respostas convergiam.  

Foi então num convite para participar do NDE – Núcleo Docente Estruturante que 

cogitou-se a possibilidade de ouvir desses alunos justificativas sobre tal discurso, o que o 

currículo dizia a eles? Quais cenários desse currículo eram de fato valorizados? Foi um 

momento oportuno para discutir as vivências desde a fundação do curso até o dado momento. 

Contudo, as reuniões em conjunto não davam conta de tratar com profundidade da questão, 

pois, era preciso cumprir prazos da entrega do PPC – Projeto Pedagógico do Curso, 

reformulado segundo as orientações dos prazos estabelecidos pela Pró-reitora de Ensino. Vale 

lembrar que essa reformulação, partiu de uma necessidade interna do Campus, mas que não 

podia deixar de cumprir datas. A falta de flexibilização com o tempo para entrega do PPC 

dificultou algumas discussões e impossibilitou que outras fossem sugeridas. 

Outrossim, a observância que algo desandava os trilhos para/na formação docente 

permitiu enxergar o campo de trabalho, enquanto um espaço investigativo com minúcias 

insinuantes para constituição identitária do professor de Química. No atendimento aos 

acadêmicos, no transcorrer da aula, nas reuniões de extensão, até nas conversas de corredor, 

era claro, aos olhos da pesquisadora/professora a crescente perturbação em torno do objeto de 

trabalho e, logo, objeto de pesquisa. O agora campo de trabalho, processo de produção de 

conhecimento, abriu espaço à compreensão de uma dada realidade que mostrou querer ser 

pesquisada. É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à realidade do 

mundo. Logo, debruçar sobre uma prática teórica, vinculando pensamento e ação. Se não tiver 

sido, em primeiro plano, um problema da vida prática não há como ser intelectualmente um 

problema investigativo (MINAYO, 2009). 

Nesse entendimento, para atender aos meandros dessa investigação traçamos por 

objetivo geral compreender como os espaços formativos apresentados pelo currículo do curso 

de Licenciatura em Química, manifesta/apresenta a(s) proposição(es) dos cenários formativos, 

bem como seu relacionamento com os sentidos atribuídos pelos licenciandos à formação 

docente para a educação científica. Para instituir as direções do como pesquisar e atrelá-lo ao 
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suporte teórico condizente levantamos objetivos específicos, quais sejam: conhecer os 

sentidos atribuídos pelos licenciandos à formação docente, identificar os cenários formativos 

propostos pelo currículo institucional e analisar descritivamente tais sentidos e sua relação 

com os cenários apresentados para constituição do ser professor com vistas a constituição 

identitária docente. Pela abrangência da pesquisa iniciamos essa discussão a partir da(s) 

proposição(es) dos itinerários da formação no curso estabelecendo paralelo com as medidas 

legais, documentos institucionais e programas de incentivo no âmbito da formação para 

docência – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) e Iniciação 

Científica (IC). 

Na formação de professor, sobretudo na formação do professor para educação 

científica, a compreensão dos sentidos atribuídos pelos licenciandos num viés 

fenomenológico constitui uma leitura crítica acerca de fenômenos do senso comum, trazendo-

os para o âmbito da cientificidade, pois, são produzidos por sujeitos que gerenciam e/ou 

guiam suas práticas, a partir daquilo que internalizam das posturas de seus formadores, do 

currículo trabalhado, da instituição e das políticas Nacionais e institucionais de Formação de 

Professores. 

 

3.3 DA PRÁTICA AO COGNOSCÍVEL: ONDE NASCEU A PESQUISA? 

 

Em termos macro, o lócus da pesquisa ocorreu no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia Baiano, Campus Guanambi, por se tratar de um espaço que vem se 

consolidando nacionalmente no quesito formação inicial e continuada de professores. De forte 

tradição técnica e tecnológica, os Institutos Federais (IFs) há 09 (nove) anos lutam para 

continuar transitando nos ambientes de discussões e práticas acadêmicas, alusivo as 

licenciaturas, mostrando resultados significativos, satisfatórios e prospecções plausíveis para 

(re)pensar política de formação docente. 

O IF Baiano, Campus Guanambi, situa-se à cidade de Guanambi, Sudoeste Baiano, 

Território de Identidade Sertão Produtivo5, com aproximadamente 85.237 habitantes (IBGE, 

2010). Referente ao Ensino Superior o município abarca além do IF Baiano Campus 

Guanambi, a Universidade do Estado da Bahia (UNEB – Campus XII), Centro Universitário – 

UniFG, Faculdades Integradas Pitágoras (FIP – Guanambi) e dois polos de ensino a distância 

                                                 

5 Com o objetivo de identificar prioridades temáticas definidas conforme a realidade local, possibilitando o 

desenvolvimento equilibrado e sustentável entre as regiões, o Governo da Bahia passou a reconhecer a existência 

de 27 Territórios de Identidade, constituídos a partir da especificidade de cada região. 
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Universidade Norte do Paraná (Unopar) e Universidade do Salvador (UNIFACS). Desse 

modo é uma localidade que impera ampliação do acesso ao nível superior no intuito de 

assegurar a atendimento às demandas sociopolíticas e à diversidade multicultural, aliados ao 

crescimento social e econômico, alijados aos aspectos peculiares da realidade local. 

O objeto de análise é a licenciatura em Química criada em 2009 com o 1º semestre em 

exercício em 2010; nasceu em atendimento ao Art. 7º da Lei 11.892 de Dezembro de 2008 

que versa sobre as finalidades e características dos IFs, demarcando na alínea “b” a 

prerrogativa em oferecer cursos de licenciatura e programas especiais de formação 

pedagógica, com intuito de formar professores para a Educação Básica, notadamente para 

áreas de ciências e matemática e para a educação profissional (BRASIL, 2008). Isto significa, 

que a despeito da natureza tecnológica-profissionalizante para o Ensino Médio e cursos 

subsequentes, os IFs devem promover a formação de profissionais para o ensino básico, com 

mesmo rigor e excelência presentes nas licenciaturas das universidades. 

Para a região a licenciatura em Química trouxe ganhos importantes para o crescimento 

do percentil de professores qualificados na área de educação científica. Para Educação Básica, 

conferiu mais uma possibilidade formativa no âmbito do ensino superior, modificou o 

panorama educacional das instituições de ensino básico ao implementar projetos institucionais 

(extensão e disciplinar) e intervenções do Pibid. No munícipio, lócus do curso investigado, 

bem como seu entorno, apenas 12,7% dos professores atuantes na disciplina de Química, são 

habilitados na área (COSTA et al., 2013). Nesse aspecto o curso procura caminhar em 

consonância com os documentos nacionais, leis, orientações, diretrizes, parâmetros e 

referenciais, permitindo a construção de uma matriz curricular ampla e flexível, na qual as 

disciplinas se valem de um currículo pensado para a constituição e reconhecimento do homem 

como sujeito, protagonista de seu cotidiano. 

 

3.4 SUJEITOS DA PESQUISA 

Os sujeitos dessa investigação foram 16 licenciandos matriculados nos semestres 

letivos compreendidos no ano civil de 2017 e ano civil 2018 identificados na tabela 2 a seguir: 

 

Tabela 2 – Caracterização acadêmica dos licenciandos 

Ano civil 2017 Ano civil 2018 

Período letivo 17/01 Semestres Período letivo 18/01 Semestres 

Ingresso 17/01 1º Ingresso 18/01 1º 

Ingresso 16/1 3º --- --- 
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Tabela 2, continuação. 

Ingresso15/1 5º --- --- 

Ingresso 14/1 7º --- --- 

Fonte: Secretaria de Registros Acadêmicos, SRA. 

Em virtude de no curso em questão os acadêmicos cursarem disciplinas do eixo dos 

saberes pedagógicas concomitante aos saberes disciplinares tratados nas disciplinas de 

Pesquisa e Práticas Pedagógicas I a Pesquisa e Práticas pedagógicas VIII, optamos por 

estender a pesquisa aos matriculados também no 1º semestre. No quantitativo consideramos 

os acadêmicos matriculados regular ou irregularmente. No tocante aos acadêmicos regulares, 

consideramos o fato de estarem seguindo a matriz curricular de referência no tempo devido. 

No que tange ao acadêmico irregular, não depreciamos sua participação por entender que a 

flexibilidade na matriz curricular permite que o acadêmico, se assim desejar, tranque 

disciplinas do semestre letivo sem prejuízo de cursar matérias nos semestres subsequentes. Há 

ainda os acadêmicos que não conseguem a validação para a disciplina em questão e têm que 

integralizar num outro momento da formação a depender da matriz de equivalência.  

O segundo critério estabeleceu a possibilidade em conter como partícipes bolsistas do 

Pibid e Iniciação Científica. Entendemos a relevância desses dois atributos para formação 

inicial do professor para subsidiar os aspectos teóricos da formação concomitante à atuação 

em sala de aula. Não obstante, é preciso ter em vista que a tríade ensino/pesquisa/extensão 

constitui dimensão formativa dialógica no Ensino Superior, bem como condição precípua, 

mas não somente, para despertar o perfil pesquisador do professor em formação. 

De posse do roteiro, dos objetivos traçados e da convicção de que, se pesquisa para 

conhecer e se conhece para saber agir, a teoria creditada para delinear essa construção, se 

orienta por uma vertente qualitativa/interpretativa dos/nos preceitos basilares da 

fenomenologia social na concepção da consciência enquanto ajuizadora de significações, 

rompendo com visões estandardizadas da ciência ao insistir, afirma Ferraço (2008, p. 26), na, 

[...] dicotomização sujeito/objeto; a busca pela objetividade e neutralidade do 

conhecimento; a ênfase nas quantificações dos processos com vistas a uma 

dimensão de cientificidade e analise da realidade pautada em princípios de 

hierarquia, linearidade, causalidade.  

Somos produtores de nós mesmos, produtores de nossa história e 

participantes/atuantes nas histórias dos outros, por isso estamos cientes que por vezes ora 

estamos/somos sujeito, ora objeto, isso quando não são os dois ao mesmo tempo. 

Os diálogos para conhecimento e compreensão do que irá se pesquisar, lançam mão do 

reconhecimento de que formação só se dá com o outro. E esse está para além de ser apenas 



51 

 

sujeitos ouvidos, está na voz do legislador, nas vozes (linhas) da reformulação do projeto, está 

na autonomia institucional em fazer política curricular e nas experiências dos programas de 

fomento à docência e a vida acadêmica. Assim, diferentes objetividades cruzam com 

subjetividades ora destoantes, ora consoantes onde o dito, o não dito e o desdito são cruciais, 

atenuantes e acentuantes de perspectivas formativas que desembocam no fazer profissional. 

 

3.5 AS TÉCNICAS 

 

Considerando que as informações colhidas em campo, a produção de sentido 

enunciada pelos licenciandos, serão cruzadas com os registros documentais, leis, resoluções e 

projetos de curso, faz-se necessário adentrar critérios investigativos minuciosos nesses 

documentos. Com o material em mãos exige-se do pesquisador atenção ao organizar os 

documentos selecionados, depurando um olhar nevrálgico e inquisidor, inteligível e analítico, 

averiguando como procede a relação com o problema investigado. As informações 

documentais caracterizam-se pela interpretação coerente e problemática, tendo em vista a 

temática proposta e a pergunta de pesquisa (SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009). 

Após algumas leituras estabelecidas para a construção do enfoque metodológico foi 

percebido quão importância se dá ao papel do investigador. Não foram poucas as vezes que o 

pesquisador era enunciado como parte central do trabalho, como responsável por colher os 

louros da vitória ou derramar as lágrimas da derrota. É sabido quão relevância possui a ação 

do investigador no processo de pesquisar. No entanto é preciso dizer que este por si só, apesar 

de munido sua prática à luz das teorias concernentes à investigação, não é responsável 

exclusivo pelos rumos que a averiguação sinaliza. O envolvimento dos 

atores/sujeitos/participantes, como deva denominar, possuem proporção direta com os passos 

acordados pelo investigador. 

Pensemos a pesquisa como uma trama, enredo, contexto, participantes e atuação; então 

imaginemos o problema abordado, contexto, local onde a trama sucede, participantes, atores 

protagonistas, antagonistas e coadjuvantes e o elenco de apoio e finalmente atuação, como 

fazer, como dirigir e ser dirigido como proceder para que os meios cheguem ao fim? E nessa 

analogia onde está o pesquisador? Você responde, óbvio, é participante é ator da ação e o é de 

fato, o que não é ou não pode ser é visto é como ator principal. Seu papel só possui 

fundamento se amparado pelo conjunto dos elementos constituintes nessa conjuntura. Não há 

pesquisa se não há problema e este só nasce da realidade, por conseguinte é nela que os atores 

se cruzam, perspectivas – pesquisador – e a “coisa em si” – o todo pesquisado. 
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Nas pesquisas em educação, diferente da pesquisa aplicada6 e da pesquisa básica7, a 

metodologia empregada presume do pesquisador partilha laboral, cabe a este a partir da 

problemática, da fundamentação teórica, prover auxílio metodológico em que pese as 

especificidades alusivas a prática docente. Discutir teoria e prática, formação de professores, 

profissionalização da carreira docente, métodos de ensino, proposições políticas/filosóficas, 

são algumas acumulações dos estudos evidenciados nas averiguações da esfera educacional. 

O pesquisador, ao invés de abarcar a centralidade do processo, funciona como ponte entre os 

caminhos percorridos por ele, pelos demais envolvidos, sejam animados ou inanimados, e 

pelos cenários apresentados. Lembra-nos (SOUZA et al., 2014, p. 70) “[...] não somente o 

caminho é construído ao caminhar, mas tudo que o compõe, como as sinuosidades, os 

encontros, os diálogos, as pistas, as decisões também corroboram para que o pesquisador 

possa também ir se construindo”. Nessa tarefa aflora o papel qualitativo que este possui; o 

problema que originou o estudo é fruto das relações estabelecidas entre 

ensinantes/aprendentes/aprendizagens. 

Nesse exercício de concretizar-se pesquisador, características que o tire do formalismo 

árido – endeusamento das técnicas – e das convicções estereotipadas – antecipações acerca 

das respostas encontradas são essenciais para conferir neutralidade a sua ação face ao objeto 

pesquisado. Nos cursos de graduação e pós-graduação os professores/orientadores atentam o 

tempo todo para a neutralidade do pesquisador, afirmando que não há como ser neutro diante 

dos fatos. Então estes os contaminariam? E se assim o for/fosse onde fica a 

objetividade/confiabilidade da pesquisa? Veja, a neutralidade reside na forma como atuar, 

aceitar os resultados não esperados, ser honesto com a teoria proferida como também o 

enfoque metodológico e seus procedimentos, porque dá familiaridade com o objeto não há 

como fugir, afinal somos guiados pelo que nos é caro e relevante e por isso, só por isso, não 

há neutralidade. 

Porquanto entendemos que a manifestação de uma postura de neutralidade na 

atividade científica não é possível. Exemplos extraídos dessa atividade comprovam 

nossa assertiva. Veja-se o caso da escolha de um problema para ser investigado. De 

alguns deles, determinado cientista seleciona um para tentar resolver. Sua 

preferência pode ser resultado de sua crença de que tal problema é mais relevante ou 

urgente do que os demais. Pode ocorrer também um envolvimento do pesquisador 

com seu objeto de estudo, principalmente se tiver uma relação íntima com ele 

(LUDWING, 2014, p. 206). 

                                                 

6 Necessidade de produzir conhecimento, trabalhos originais, para fins práticos, buscando solução mais ou 

menos imediata para uma situação. VILAÇA, M.L.C. Pesquisa e Ensino: considerações e reflexões. Revista E-

scrita, V1, Nº2. Maio-Agosto 2010. 

7 Trabalhos executados com o objetivo de adquirir conhecimentos quanto à compreensão de novos fenômenos, 

com vistas ao desenvolvimento de produtos, processos ou sistemas inovadores. BRASIL, Decreto nº 

5.798, Capítulo III da Lei do Bem, Art. 2º, alínea II. 
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Conforme essa lógica outra técnica elencada para essa discussão consiste nas 

interações verbais propiciadas pelo Grupo Focal. Por esse método entende-se um espaço 

discursivo, permeado por diversas vozes que intercambiam experiências, significações, 

conflitos mediados por um “sujeito coletivo”. No trato com pesquisas educacionais as 

interações pesquisador/pesquisado(s) são, em grande medida, o princípio da investigação. 

Geralmente nesses estudos o investigador emerge do campo investigado, por isso é quase 

impossível que não mantenha contato ainda que timidamente com os sujeitos estudados. 

Nesse procedimento as vozes se entrelaçam em dizeres e aprenderes, o que os 

participantes estão dizendo, o que os participantes estão aprendendo num ir e vir de 

experiências que vividas e sentidas no/pelo coletivo. Quando nas discussões do Grupo Focal, 

um censo coletivo é instituído, os significados são negociados e as identidades construídas a 

partir da interação, mola propulsora do método, entre os partícipes (COSTA, 2012). 

Argumentos e contestações são, a todo tempo, instigados e revestidos em proficuidades para 

análise. 

Neste aspecto o grupo é de caráter homogêneo, seus formadores compartilham e 

internalizam em maior ou menor intensidade especificidades do ambiente pesquisado, são 

conhecedores e formuladores da problemática incitada, são eles que rotineiramente constroem 

e reconstroem a fonte analisada. Ao passo que possuem esse comum, são também 

heterogêneos no que se refere as singularidades, vivem o coletivo sem perder as 

particularidades que os compõe enquanto sujeitos localmente situados. O objeto visto é igual 

para todos, já o como é visto é dotado de significações e sentidos distintos, cada membro 

toma-o para si da forma como lhe é mais peculiar ou conveniente. O que para uns pode ser 

representado como orientações teórico/práticas, para outros são imposições ou vice-versa. É 

mister do moderador atenção elucidativa para a forma como abordar a temática, nessa, 

semelhanças e diferenças são, ao mesmo e todo tempo, reforçadas. 

As enunciações não são dizeres soltos impulsionados pelo guião do moderador. São 

verbalizações situadas conscientemente pelos emissores como um signo por excelência, capaz 

de variar e tomar sentidos diferentes, dependendo de usa relação com o contexto. O lugar de 

quem fala apregoa a variação de significações representativas e sentidas pelos sujeitos. Para 

um professor uma teoria tanto pode ser um conjunto de normas ou leis sistematizadas e 

aplicadas a uma área específica, quanto pode ser ponderações sociais emanadas para sobrepor 

uma historicidade cultural sobre outra. Já na visão dos alunos apenas formalizações 

institucionais delimitas por uma macro política. É nessa ação múltipla, compartilhada por 

elementos diversos e vivificada também distintamente que sucede o papel fundamental do 
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pesquisador/moderador, não só em ouvir os dizeres como em averiguar as interações 

comunicacionais entre seus pares. 

Num estudo divulgado em 2012, intitulado Grupos focais: um novo olhar sobre o 

processo de análise das interações verbais, Giselda Costa da Universidade Federal de 

Pernambuco, verificou o quão necessário faz-se apropriar de contribuições acadêmicas sobre 

como proceder a análise das/nas interações entre os participantes. Tal constatação enfatizou, 

conforme Costa (2012), que na literatura recente há vários novos olhares que enfatizam 

diferentes formas de análise, mas a interação em si raramente tem sido avaliada, analisada ou 

discutida com base no material empírico coletado por meio desse método. 

A interação encontra-se no centro dessa metodologia, por isso, conduzir a pesquisa de 

Grupos Focais denota escolha epistemologia não ancoradas em crenças, opiniões sugeridas 

pela individualidade do sujeito, mas sim como construídos em interação com os outros, em 

contextos sociais específicos. Assim, ao interagir, os participantes incitam uns aos outros a 

vivenciarem a aprendizagem já que a negociação de conhecimentos entre eles é constante 

levando a desafios cognitivos que, por vezes, alteram opiniões enraizadas. Não prevalência de 

um sujeito ao outro, há uma troca significante e significativa de alusões sobre o mesmo objeto 

formando uma teia de proposições nas quais as diferenças são vislumbradas na interlocução 

oriunda dos sentidos emitidos pelos falantes e circunscritos pelo pesquisador. Aqui as atitudes 

dos partícipes são desprezadas, pois, a performance do sujeito do espaço investigado 

descaracteriza o “real” da realidade, salienta Barbour (2009), atitudes são exercidas em vez de 

serem “pré-formadas”. 

Para que o método atenda aos desígnios de cooptar os sentidos atribuídos à formação 

docente em Química a partir do currículo formativo no cenário da Resolução nº 02/2015 

tomaremos por base a mediação pelo discurso, isto é, pelo ato ou efeito de um indivíduo em 

âmbito individual ou coletivo emitir juízo de valor sobre dada situação. Este dizer ou não 

dizer é carregado de significados a depender não do que se vê, mas da forma como o visto é 

apresentado aos olhos do indivíduo. Nesse ínterim pode apresentar características 

elucidativas, explicativas, descritivas cuja conotação depara-se com a interpretação entre o 

interlocutor/emissor/contexto. 

Se compreendermos a percepção de sentido a partir da palavra, entendemos que por 

ela própria, palavra, não possui sentido. Este é concedido através da inserção que a palavra 

faz no contexto, quando se torna um identificador de algo exterior a ela. Assinalam, Santos e 

Moreira (2011), como material privilegiado na comunicação da vida cotidiana, a palavra toma 

grande importância na constituição da consciência por não necessitar de nenhum material 
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externo, nenhuma aparelhagem exterior ao sujeito para ser produzida. As inferências 

exógenas são complementadas pela autorreflexão, o sujeito tem a fala como denúncia ou 

emancipação, se posiciona, marca essa posição e se autoconscientiza com seu lugar de fala. 

Consoante a isso as interações verbais não são ocorrências eventuais e isoladas, são 

pressupostos situados socialmente. Cada enunciação faz parte de uma cadeia maior de 

enunciações, sendo que estas podem conter ou não expressões do meio circundante externada 

na fala. Através das falas contextualizadas dos participantes, focando a divergência dos 

relatos, com vistas ao agrupamento dos mesmos, a apropriação dos sentidos é enfatizada nas 

linhas transcritas.  

No entrelaçamento dos discursos é possível constatar nas interações a natureza das 

enunciações e como estas se comportam e justificam na dinâmica coletiva. Dessa forma, para 

manter o foco de análise do Grupo Focal que são as interações discursivas, uma vez que estas 

possibilitam o reconhecimento dos sentidos e significados das expressões, fundamentadas em 

teorizações. É nessa via que ocorre o dialogismo, estabelece-se uma relação dialogada entre o 

indivíduo/indivíduo, indivíduo e as condições sociais. A dialogicidade implica ação reflexiva 

de mão dupla entre os envolvidos, frente à condição conflitante, os dois lados questionam, 

sugerem e investigam novas abordagens. No contradito o sujeito se (re)faz, percebe que sua 

negação é potencial criativo para uma personalidade coletiva, opinião esboçada ainda que não 

haja consenso é partilhada por todos, para efeito de interpretação, ela é referida como do 

grupo. 

Assim, a pesquisadora formou grupos focais mediante a disponibilidade dos 

licenciandos. Cabe mencionar a dificuldade em conseguir unir licenciandos de semestres 

distintos ou ainda semestres similares sem ocorrer choque de horário. O primeiro grupo focal 

aconteceu em março de 2018. Na verdade, na primeira tentativa apenas 2 (dois) alunos 

compareceram. Assim remarcamos para o mesmo mês no intuito de viabilizar mais 

participantes. Desse modo numa segunda tentativa formamos um grupo de 4 (quatro) 

participantes. No mês de maio conseguimos ouvir mais uma vez 4 (quatro) licenciandos. Em 

julho, 3 (três). Após a qualificação no mês de setembro fizemos um Grupo Focal com 4 

(quatro) integrantes. Para subsidiar a discussão lançamos mão de um roteiro discursivo com 

as seguintes injunções: Por que escolheu curso na modalidade licenciatura (docência), por 

que escolheu licenciatura em Química quando no entorno há 5 outros cursos de licenciaturas 

(docência científica) e aproximação da formação inicial com a identidade docente, como 

observa (se observa no curso). Por intermédio dos Grupos Focais foi possível perceber como 

os sujeitos recebem e significam as informações propositadas no coletivo, posto que nem 
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sempre a visão individual pode não ser levantada em grupo, tão logo, se deparam com o 

conflito enunciativo que pode dar vazão ao pensamento primaz ou a este modificar. 
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CAPÍTULO IV – LICENCIATURAS: IMPULSOS, PERCALÇOS E CENÁRIOS 

POSSÍVEIS 

O importante da educação não é apenas formar um 

mercado de trabalho, mas formar uma nação com gente 

capaz de pensar. 

José Arthur Giannotti 

 

Pensar as licenciaturas e todas as vicissitudes em seu âmbito proporcionou às 

instituições e seus respectivos grupos de pesquisas, constância em investigações para 

entendimento, denúncia e prováveis soluções. A década de 90 significou se não o marco 

teórico, o período ilustrativo de como a macro política social-educativa, principalmente no 

aspecto da formação de professor, impulsionaria lutas posteriores. Nos meandros dessa 

década a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9394/96, ainda que 

timidamente, se considerarmos seus sufocativos anos de abafamento antes da aprovação, fez 

ressurgir, face ao plano político nacional, discussões referentes à formação superior para 

credenciar o profissional da Educação Básica. 

De fato, tal exigência sempre transitou nas vias do professor universitário. Esse 

requeria títulos e mais títulos para certificar a garantia de sua palavra na Academia, tradição 

histórica da Educação Superior brasileira. Quanto ao professor da ponta, ensino básico, 

restava cobrir contratos e entregar 20h a 40h semanais na prática laboral, em turmas com 

aproximadamente 40 alunos, a depender da condição da instituição sucumbindo aos 

desmandes em instituições da rede pública que mal conseguiam se manter ou enfrentar as 

escolas da rede privada. Apesar desse contexto, os anos 90 constituíram-se um terreno 

frutífero para (re) pensar e (re) escrever os capítulos sombrios e austeros da educação 

brasileira numa unidade sistêmica. 

Esse momento gravídico, fecundo em debates, encontros e marcos legais só foi 

possível graças a difusão do pensamento do professor Saviani ao pensar a educação brasileira 

como um Sistema Nacional de Educação e, por isto, ajuizado como um todo organizado no 

qual as partes constituem organismo vivo dependente. Considerado nesse espectro, o sistema 

não pode destituir similaridades em seus elementos, ou seja, possui diferenciações permitindo 

autonomia e singularidades em suas ações. Lembra-nos Saviani (2014), o Sistema Nacional 

de Educação se define a partir de uma unidade intencional comum, e como tal coletiva, 

pensada mediante a oferta dos serviços educacionais, coerente com as intempéries 

apresentadas pelo projeto educacional de uma nação. Conclui-se que o projeto para a 

https://www.pensador.com/autor/jose_arthur_giannotti/
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escolarização de uma nação converge com o projeto de estado, na escola, nas práticas dos 

professores, nos conteúdos; está refletida o que essa nação é ou o que ela representa. 

Presume-se, então, a visão de conjunto sobre a educação sistêmica de modo que ações 

num dado nível reverberam nos demais de forma positiva ou negativa. É impensável atribuir 

independência entre os pares sem ferir o princípio da autonomia, se necessária, tão logo 

enseja a coerência intencionada nas ponderações que se fazem pertinentes. Se a Educação 

Básica vai mal não é surpresa encontrar resvalo no Ensino Superior ou o contrário. Tomemos 

a ideia de organismo já mencionada pela investigadora. Imagine que a problemática é no 

estômago, a sintomática aparece, o desconforto impele alívio imediato e é como se nada 

tivesse acontecido. Repare que foi desconsiderada se a situação incidia gravidade ou não, se a 

medida tomada geraria satisfação em longo prazo sem a prerrogativa de reincidência. Claro 

que as partes constituintes desse conjunto voltam a funcionar devidamente, no entanto não se 

sabe se pode voltar a sentir ou quando acontecer, o mesmo paliativo irá resolver. Analogia 

semelhante é dada ao sistema educacional. Quantas vezes observamos proposições 

emergenciais descaracterizando a amplitude do problema? Quantos profissionais 

assumiram/assumem contratos nas escolas públicas sem terem ao menos a formação superior? 

Outros tantos que embora formados ministram disciplinas não condizentes com a formação? 

A não contemplação da educação brasileira enquanto sistema sinaliza entraves 

significantes, impactantes e diretamente proporcionais para maximizar a problemática 

educacional. Saviani (2014) os define como obstáculos econômicos, histórica resistência à 

manutenção da educação pública, obstáculos políticos descontinuidade nas políticas 

educativas, obstáculos filosóficos ideológicos, incidência nas concepções pedagógicas 

refratárias à organização (sistema) e os obstáculos legais que impedem a incorporação nas 

legislações. Pressupostos basilares sempre constantes nos estudos sobre as condições 

preocupantes do/no ensino brasileiro, mas veja incrustrado mais fortemente na ponta, fazer 

docente, incitando a precarização da profissão. 

Esse pensar crítico pressupõe olhar depurado sobre as questões educativas. Incide 

compreender ajustes, inferências em complementaridade entre nível, modalidade e as nuances 

que cada um apresenta. Marli André (2010, p. 175) afirma que ao estudar o formar docente é 

válido destacar as seguintes exterioridades: 

[...] existência de um objeto próprio, uso de metodologia específica, uma 

comunidade de cientistas que define um código de comunicação próprio e integração 

entre os participantes no desenvolvimento da pesquisa e reconhecimento da 

formação de professores como um elemento fundamental na qualidade da ação 

educativa.  
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Coerente com este pensamento a formação docente possui um conjunto de atributos 

que perpassa as inquietações teórico/práticas generalistas. Carreira, valorização, condições de 

trabalho, aprendizagem do licenciando, currículo do curso, construção da identidade 

profissional são aparatos concretos nos quais o futuro professor busca respaldar sua formação 

com vistas a excelência de seu fazer. Nem sempre o professor é o responsável sozinho pela 

inércia nas transformações da esfera educativa, mas sem sombra de dúvida, a qualidade do 

ensino pressupõe o mínimo de responsabilidade do Estado com a profissão. 

Nesse sentido, aludimos às licenciaturas a Lógica dos (des): desvalorização docente, 

descaso financeiro com as instituições, desencontro do trabalhador com a profissionalização 

da profissão, (des)embocando no desinteresse do indivíduo em seguir a docência. 

Provavelmente você pode pensar esse círculo numa perspectiva ingênua, já que 

necessariamente um aspecto não determina o conseguinte. No entanto pesquisas voltadas ao 

formar docente continuamente trazem ponderações coerentes com a ideia da Lógica dos (des) 

na/para/da profissão docente e como causa a não escolha ou opção pela licenciatura. 

A condição do (des)crédito às licenciaturas atingiu consideráveis níveis de 

preocupação que em 2007 foi designada uma comissão, indicada pela Câmara de Educação 

Básica para iniciar estudos sobre a falta de professores no Ensino Médio considerando o 

documento da Secretaria de Educação Básica-SEB, “Plano Emergencial para Enfrentar a 

Carência de Professores no Ensino Médio: Chamada Nacional”, redigido em 2005. Tais 

estudos culminaram em 2007 com relatório “Escassez de Professores no Ensino Médio: 

Soluções Emergenciais e Estruturais” mostrando que entre os anos de 1990 a 2001 apontam 

para uma necessidade de cerca de 235 mil professores para o Ensino Médio, particularmente 

nas disciplinas de 55 mil Física sendo, que das licenciaturas de Física só saíram dos bancos 

universitários apenas 7.216 professores, situação similar para o curso de Química. Da 

Universidade de São Paulo (USP), a maior de nossas universidades e referência à época, 

formaram 172 professores para lecionar nas quatro disciplinas acima: 52 em Física, 42 em 

Biologia, 68 em Matemática e apenas 10 em Química (INEP, 2007). 

Passados 07 anos conforme Censo Escolar 2013 que trata sobre o perfil da docência no 

Ensino Médio regular (INEP, 2014) o nível de evasão em cursos da área de Ciências Exatas 

versa em Física (57,2%), Química (52,3%) e Matemática (52,6%) percentual relativamente 

significante se entendemos que em Química, por exemplo, que 45.365 docentes de Química 

no Ensino Médio regular dos quais 39% (17.680) lecionam apenas esta disciplina e 61% 

(27.685) ministram outra(s) disciplina(s). Segundo o jornal Folha de S. Paulo, em 2015 quase 

50% dos professores não possuem formação na área que ensinam; as disciplinas de Física e 
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Química estão entre as áreas sem docentes habilitados, ficando atrás apenas das matérias de 

Sociologia, Filosofia e Artes. A Bahia está em segundo lugar no ranking dos estados com os 

menores percentuais de adequação; apenas 29% perdendo apenas para o Mato Grosso. 

Essas amostras rompem com as ideias previamente concebidas e disseminadas que a 

docência constitui sacerdócio, vocação ou o simples nasci para ensinar. A previsibilidade 

profissional do sujeito não caracteriza argumento consistente para defender o magistério, 

como em qualquer outra profissão ser professor desdobra num sujeito que, apto ou não para 

tal, tem a possibilidade de profissionalizar nos cursos de formação inicial e continuada além 

da constituição experiencial do labor diário. Infelizmente tais palavras não mais animam os 

colegas de profissão, sobretudo nessa conjuntura social na qual a escolaridade para os jovens 

e adolescentes não possui atrativos e tampouco atenua a estratificação social. Provavelmente 

alguns leitores responsabilizam esse quadro somente à escola. Contudo fatores externos a ela, 

família, projetos de vida, modos de ver a escola, não são responsabilidades exclusivas da 

educação formal. Onde estão os pais? Onde está o jovem matriculado, porque na aula não está 

a não ser no período de avaliação? E onde estão as políticas de incentivo estatais – financeiro 

– ou mesmo a fiscalização destas? E quanto à concentração geográfica dos institutos de 

formação? Uma série de fatores impossibilita alteração nos cenários de formação inicial para 

docência. 

Em que pese essa visibilidade sombria e desesperançosa, os resultados das pesquisas 

sobre formação docente contribuem como subsídios para revisão e formulação de políticas 

públicas, além de aferir reconhecimento à formação de professores como elemento 

fundamental para escola pública de qualidade (PINTO; PINTO, 2014). O ponto levantado no 

referido relatório impera diagnóstico para medidas circunstanciais em caráter de urgência e 

movimenta discussões constantes para soluções fulcrais a médio e longo prazo. Grosso modo 

tal condição de pensar/agir na realidade é satisfatória, se não fosse no caso do Brasil o extenso 

“currículo prescritivo” de priorização de setores outros que não a educação, resultado do 

(des)continuísmos de ações já implantadas ou implementadas e suplementação das agendas 

com pautas definidas e debatidas. 

No Quadro 8 categorizamos o cenário apresentado pela Câmara de Educação Básica, 

no intuito de refletir as apreciações proferidas no âmbito mais concreto e menos metafísico de 

perceber as licenciaturas. Cabe argumentar que, embora seja um painel sobre a privação de 

professores constada em 2007, as inferências refletidas são atuais. Mostra também o quão 

descontinuístas são nossas políticas de formação docente. 
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Dividimos essa reflexão nas seguintes categorias: impressões iniciais, ações 

emergenciais e prospecções futuras. 

 

Quadro 8 – Categorização das e ações do relatório escassez de professores no ensino médio: 

soluções emergenciais e estruturais 

Impressões Iniciais Ações Emergenciais Prospecções Futuras 

Projeto de nação presume projeto 

nacional de educação, isto é, 

aceitação concreta do Sistema 

Nacional de Educação 

Prioritária. 

Contratação, conforme 

Ministério Público, de 

profissionais liberais 

(engenheiros, biólogos, 

agrônomos,...) para atuarem no 

ensino médio nas disciplinas de 

Química, Física, Matemática e 

Biologia, que tenham aprovação 

num curso de Complementação 

Pedagógica. 

Estruturação de Currículos de 

Licenciaturas Plenas em Física, 

Química, Matemática e Biologia 

(com Ciências), específicos para 

a formação de professores, 

diferenciados dos currículos 

destinados à formação de 

Bacharéis. 

As políticas públicas voltadas à 

formação de professores devem 

priorizar habilitação para Física, 

Química, Matemática e Biologia 

(Ciências). 

Complementação Pedagógica a 

professores em exercício. 
Ministério da Educação 

deveria implantar um 

programa de bolsas de 

incentivo à docência para os 

alunos desses cursos, nos 

mesmos moldes da iniciação 

científica. 

  Ministério da Educação precisa 

ampliar e supervisionar a 

qualidade da oferta de cursos de 

licenciatura à distância. 

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2007). 

No campo das impressões iniciais observamos mais uma vez a necessidade de atentar 

para o processo educacional brasileiro a partir da ideia dessa teia integrada, dependente com 

características próprias cuja existência prescinde um projeto de nação. Assim, prover as 

políticas no contexto da formação de professores insurge conhecer para o que e a quem 

interessa o incentivo dessas políticas. É por certo suprir a incipiência das escolas? É, pois, 

reconhecimento de concepção de sociedade, de educação e de sujeito social. Se há 

compreensão da ideia de educação como unidade não há porque priorizar determinada 

licenciatura em detrimento da outra, tão logo a formação de professores fosse de fato 

priorizada. 

Enfatizar esses cursos necessariamente não significa minimizar as preocupações com o 

déficit desses professores já que na tradição histórica educacional brasileira o sujeito formado 

nos cursos de Química e Física foram pensados para a escola com nível médio tecnicista, com 
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vistas à industrialização do trabalho. E aqui tem que destacar a concepção de currículo e 

arranjo da/na profissão professor. Ainda seguindo pelas ramificações históricas a área técnica 

sempre foi vista como de difícil apropriação/aprendizagem fruto alusivo ao cientificismo 

hierarquizado, eurocêntrico do mundo das ciências e sendo assim como garantir que os 

cursantes vão terminar o curso e optar pela sala de aula? Claro que não há como responder 

eficazmente, daí mais uma vez a historicidade da/na educação confere significavas e por que 

não dizer determinantes inferências que mostram táticas e alternativas para driblar tal 

condição. 

Em âmbito das ações emergenciais observamos que abrir o leque de profissionais 

outros na assunção da sala de aula, apesar de parecer solução urgente, pode ter o efeito 

reverso do esperado porque não podemos esquecer a negligência no/do projeto educativo 

nacional. Os bacharelados, em especial os cursos relacionados com as áreas de exatas, 

sobremaneira, mantiveram posição de destaque na oferta e na escolha da carreira profissional 

e mesmo que esses profissionais passem por uma complementação pedagógica quanto tempo 

seria necessário para que reunissem os sabres pedagógicos? E os sabres da docência, como 

lidar com as nuances da sala de aula se não a compreendem como um espaço de vozes que 

produzem sentidos diversos? Pensa-se em sanar a carência de professores com esses 

profissionais, mas se esquece que a aula não é apenas conteúdos com objetivos pré-definidos 

e sim um conjunto de fatores com a finalidade de contribuir efetivamente com o processo de 

ensino/aprendizagem, e isso só é possível com a junção dos saberes didáticos com os 

específicos. Ao se tratar de saídas emergenciais, em especial no ramo educativo, é preciso 

mencionar que nem sempre é o caminho mais viável. Veja, a contratação de profissionais de 

áreas correlatas saiu de uma condição esporádica para algo habitual já que é comum encontrar 

bacharéis de campos correlatos no lugar de licenciados como revelou o censo da Educação 

Superior de 2016 conforme Tabela 3 abaixo8. 

Tabela 3 – Censo 2016 (Formação dos professores na Educação Básica) 

Sem licenciatura Total Fundamental Médio Total 
Superior 

(com licenciatura) 

95.401 2.196.397 6.043 488.064 1.702.290 1.606.889 

Fonte: Censo da Educação Superior 2016. 

                                                 

8 Diagnóstico sobre a Política Nacional de Formação de Professores, divulgado em outubro de 2017 pelo 

Ministério da Educação alicerçado em dados do Censo da Educação Superior 2016. 
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Percebe-se que o que era para ser algo de imediato transformou-se em hábito e hoje se 

apresenta como um grave problema na constituição identitária com a formação em fase inicial 

e, sobretudo, no cotidiano do professor como tal e, por isso, não só descompõe a identidade 

docente como generaliza elementos constituintes desse profissional e da profissão. 

Outra preocupação quando se fala em complementação pedagógica é descaracterizar a 

função das licenciaturas. Não é novidade o quanto os cursos de licenciatura são relegados à 

condição de inferioridade. Esse menosprezo torna-se mais grave quando observamos uma 

complementação sendo feita em 02 (dois) anos. Esse período é suficiente para introduzir o 

bacharel nas miudezas típicas para/da formação docente que são estudadas no decorrer da 

licenciatura? Sem traçar cenários fatídicos diante dos avanços relacionados a formação de 

professores, será que a complementação pedagógica atende à escolarização ou se institui 

como um “tapa buraco”? É provável que esteja aqui uma das raízes do problema de 

improvisação nas salas de aula. Não por acaso hoje o discurso mais abrasivo no âmbito da 

contratação de professores é assegurar o notório saber enquanto prerrogativa de perfil laboral. 

Cabe reflexão acerca da espécie sobre qual profissional esperar. 

Em tempos de reajustamento das profissões à contemporaneidade, de terceirização 

profissional e principalmente de aceitação do profissional polivalente dotado de saberes 

correlatos, brechas são abertas para sucatear os cursos de formação de professores e, por 

assim dizer, desdobra sua incipiência na não oferta destes. De outro lado fornece amparo legal 

para maximizar a procura pela licenciatura em cursos EAD, quer seja pela falta de demanda 

presencial, quer seja pela flexibilidade de estudo que esses cursos propiciam. O Censo da 

Educação Superior divulgado em 2016 informa que 38,4%, isto é, 565.000 alunos 

matriculados na licenciatura em 2015 optaram pelo curso a distância (INEP, 2016). Esse 

quantitativo é substancial quando observamos a criação e expansão de instituições públicas 

para oferta dos cursos na modalidade presencial. 

Finalmente, no domínio prático os resultados insatisfatórios abriram margem para 

inserção de ações futuras que atualmente encontram-se em vigor, porém ainda carentes de 

ajustamentos. De acordo com o parágrafo 2º “Durante o processo formativo, deverá ser 

garantida efetiva e concomitante relação entre teoria e prática, ambas fornecendo elementos 

básicos para o desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades necessários à docência” 

(BRASIL 2015). 

Relacionado ao enfrentamento da carência de professores para o ensino básico e 

consequente alargamento entre demanda e cursos de licenciatura, aprofundando a consonância 

entre formação teórico/prática com as especificidades da atividade docente nas escolas, no 
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curso estudado, por exemplo, destacamos o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência – Pibid. Em tal licenciatura, teve início em 2012 com o subprojeto Pibid Química, e 

veio atender as necessidades de envolver licenciados/bolsistas nas atividades teórico/práticas 

convergentes ao convívio da/na escola, no intuito de contribuir com a melhoria da formação 

do professor em Química (JESUS et al., 2017). Desde sua implantação até os dias atuais, o 

curso contou com 3(três) subprojetos: o 1º com vigência de setembro de 2012 a janeiro de 

2014, contemplando 4 (quatro) escolas estaduais de Ensino Médio e 1 (uma) escola de Ensino 

Fundamental,  o 2º com vigência de 2014 a fevereiro de 2018, atendendo 4 (quatro) escolas de 

Ensino Médio e Ensino Fundamental e o 3º subprojeto em vigência em 2 (duas) escolas 

estaduais e no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, ambos no Ensino 

Médio e Ensino Médio Profissionalizante. 

Ao longo de 3 (três) subprojetos, com vistas ao estreitamento dos laços entre Ensino 

Superior e Educação Básica para constituição da professoralidade do licenciando, trouxe 

intervenções, monitorias, feiras de ciências, revitalização de laboratórios, são algumas 

investidas do programa na comunidade. Os feitos dos bolsistas, supervisores e coordenador de 

área foram transportados para o papel e convergiu numa coletânea de livros publicados em 

2017 sobre aprendizagem da docência nos meandros do currículo, da gestão, do aluno do 

Ensino Básico.  

As benesses do programa extrapolam as proposições pedagógicas quando possibilita 

incentivo à juventude para cursar a licenciatura. Como bem sabemos os bancos das 

licenciaturas são ocupados por uma parcela da população que ratifica sua entrada no Ensino 

Superior a partir das políticas de acesso e permanência. Nesse viés o programa viabiliza um 

bolsa para custeio das despesas. Mediante auxílio financeiro ao aluno/bolsista, dedicar tempo 

à sua formação de modo que não precise deixar de auxiliar nas despesas do lar. 

No campo de expandir a oferta de cursos na área de Ciências Exatas e supervisionar a 

qualidade destes, o programa possibilita melhorar o desempenho dos acadêmicos nas 

avaliações nacionais e, assim, elevar a categoria do curso e a instituição. Importante lembrar, 

e aqui mais uma vez vai uma ressalva, a ideia de expansão para não fomentar a 

irresponsabilidade em prover cursos como mercadoria e qualquer custo. Que há fiscalização 

do ministério é fato, o que precisa é rever os critérios nessas avaliações para que não se 

tornem prospectos receituários de abertura de cursos e saídas de profissionais incipientes para 

o mercado.  

Embora saibamos a relevância do programa para o bolsista/aluno, conhecer in loco as 

situações de aprendizagem, o trabalho do professor, a importância do planejamento e 
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aplicabilidade da pesquisa no cotidiano da formação inicial, o Pibid sinaliza algumas 

demandas/problemas que o tornam, por um lado, solução pontual para velhos e categóricos 

problemas do chão da escola e da formação. Primeiro a crença que os problemas educacionais 

serão resolvidos a partir da convivência do licenciando com a escola, ora, se a intenção parar 

no conviver não precisava de Pibid já que sempre existiu, independente da carga horária, os 

estágios e o trabalho de conclusão de curso. Segundo tempo dedicado ao planejamento das 

atividades dos subprojetos, em especial dos professores da escola. Sobrecarregados pela carga 

horária de sala de aula precisam encontrar tempo para pensar e, posteriormente, avaliar 

pertinência das ações entendendo-as como pesquisa e isso requer um período maior de 

reflexão para que as atividades não se tornem receituários de técnicas para ilustrar as aulas. E 

terceiro e mais grave, fazer admitir aluno/bolsista no primeiro semestre. A experiência da 

professoralidade no curso de formação permitiu observar quão imaturos de conteúdos os 

licenciandos estão. Afinidade com a disciplina específica e vocação para o magistério não 

podem ser elementos considerados quando o assunto é formação/profissionalização de 

professor. Se assim for considerado o programa perde a razão de existir e mais, acentua o 

cenário de saídas imediatistas para problemática educacional. 

Os professores formadores também necessitam de fomento a atualização contínua que 

para além dos cursos de pós-graduação Strictu Sensu, capacitação didático-pedagógica 

institucional, recurso para publicação científica e participação em eventos. A estrutura física – 

prédios, equipamentos, laboratórios – é crucial para efetivação de um curso na medida que em 

conjunto com corpo docente efetivamente assistido endossem ações com vistas ao campo 

pedagógico. 

Quando se trata de avaliações de cursos de graduação, logo nos remetemos ao Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE como referência para avaliar o rendimento 

dos concluintes dos cursos de graduação, relacionado aos conteúdos programáticos, 

habilidades e competências adquiridas em sua formação. Sem querer atentar para o pano de 

fundo dessas avaliações em larga escala, priorizamos alguns aspectos que se fazem relevantes 

para garantir a excelência do licenciando.  

A portaria INEP nº512 de 06 de junho de 2017 institui as orientações necessárias a 

serem avaliadas para Licenciatura em Química com base na Resolução CNE/CES n° 8, de 11 

de março de 2002 – Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Bacharelado e 

Licenciatura em Química –, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, 

Resolução CNE/CP n° 1, de 18 de fevereiro de 2002 e as normativas associadas a formação 
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de professores no âmbito do ministério instituem as formalidades para subsidiar as 

licenciaturas. Num outro viés é pertinente enfatizar que, concernente à Resolução CNE/CES 

n° 8, de 11 de março de 2002 - Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

Bacharelado e Licenciatura em Química, fica aqui nossas considerações, no sentido de separar 

diretriz para licenciatura e diretriz para bacharelado, no intuito de acabar a velha história de 

manutenção da licenciatura atrelada ao bacharelismo, como se a preparação docente por si só 

não reunisse todas as condições necessárias das Ciências Específicas. 

Não se pode perder de vista que desde a década de 80 intensas batalhas foram travadas 

para proporcionar ao campo de estudo em Química o surgimento da Educação Química ou 

Pesquisa em Ensino de Química no intuito de prover indícios de como estabelecer discussões 

sobre o ensino de Química e, portanto, a formação de professores, visão até então 

inferiorizada. Escassez de cursos preparatórios para o magistério, ênfase nos aspectos 

instrumental e em pesquisas nos bacharelados e a ineficiência de uma política educacional 

voltada a formação inicial docente cunhada por legislações generalizadas e abstratas no que 

tange o professor para o ensino de Química. 

É nesse quadro de desestímulo à formação docente e as preocupações com a melhoria 

do ensino de Química que podemos entender a necessidade em configurar um espaço, na 

comunidade química, para criação da área de pesquisa em ensino (SCHNETZLER, 2012). 

Isso implica entender condições específicas para tornar-se educador químico que perpassa os 

limites da acepção do bacharel, uma vez que o professor lida com conteúdo específico e como 

tal é obrigado a ter domínio sem titubear concomitante com a dinamicidade da formação 

humana e cidadã proposta pela escola. Consciência em ser, estar e pertencer ao espaço vivido 

são atribuições ligadas à postura do professor impelindo aos alunos o usarem como exemplo 

ou contraexemplo de referência. 

Enquanto viventes das nuances apresentadas pela licenciatura no imbróglio das 

ciências exatas é que contradizemos inferências do bacharelado; mesmo que estas versem 

sobre a condição de apropriação conceitual teórico-prática dos futuros professores há que 

estabelecer relação de causalidade e temporalidade a fim de destituir visões excludentes dos 

domínios científicos. A intenção está em voltar o licenciando para o que de fato pressupõe a 

Educação Química e como esta se comporta no cerne de situações conflitantes mediadas por 

uma proposta curricular que prepare os estudantes com qualidade científica e princípios 

didáticos para o exercício da docência, sem fechar as portas para outras opções e/ou escolhas 

profissionais; sem que estas constituam primeiro plano e tenham o curso como alavanca. 



67 

 

4.1 LICENCIATURA NOS INSTITUTOS FEDERAIS: PASSOS E IMPASSES 

 

Sob Lei n° 11.892 de 29 de dezembro de 2008 e a chamada pública MEC/SETEC n. 2 

(BRASIL, 2007) constituiu-se a política de institucionalização dos Institutos Federais de 

Educação, pertencentes à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica do 

Brasil, sendo a Bahia contemplada com duas unidades, dentre estas o IFBA - Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – transformados através dos Centros Federais de 

Educação (CEFETs) e o IF Baiano, autarquia constituída, inicialmente, pelas Escolas 

Agrotécnicas Federais (EAF) dos municípios de Senhor do Bonfim, Catu, Guanambi e Santa 

Inês. Em 2010, na segunda expansão da rede profissional, dois novos Campi foram 

implantados nas cidades de Bom Jesus da Lapa e Governador Mangabeira. A essa trajetória 

histórica integraram-se, em 2010, as Escolas Médias de Agropecuária Regional da Ceplac 

(EMARCs), criadas e mantidas pela Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira 

(CEPLAC), órgão vinculado ao Ministério da Agricultura. 

Em 2012, foi anunciada mais uma expansão da Rede Federal de Educação Profissional 

e Tecnológica. Para o IF Baiano coube a implantação de mais 04 (quatro) Campi sediados nas 

cidades de Alagoinhas, Itaberaba, Serrinha e Xique-Xique. Veja no Quadro 9 a divisão 

multicampi do Instituto. 

Quadro 9 – Campi do IF Baiano, situação do Campus e Territórios de Identidade onde estão 

inseridos 

Campus / Campus Avançado Situação do Campus Território de Identidade 

Alagoinhas* Em implantação Litoral Norte e Agreste Baiano 

Bom Jesus da Lapa Funcionando Velho Chico 

Catu Funcionando Litoral Norte e Agreste Baiano 

Gov. Mangabeira Funcionando Recôncavo 

Guanambi Funcionando Sertão Produtivo 

Itaberaba* Em implantação Piemonte do Paraguaçu 

Itapetinga Funcionando Médio Sudoeste da Bahia 

Medeiros Neto* Funcionando Extremo Sul 

Santa Inês  Funcionando Vale do Jiquiriçá 

Senhor do Bonfim Funcionando Piemonte Norte do Itapicuru 

Serrinha* Em implantação Sisal 

Teixeira de Freitas Funcionando Extremo Sul 
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Quadro 9, continuação 

Uruçuca Funcionando Litoral Sul 

Valença Funcionando Baixo Sul 

Xique Xique* Em implantação Irecê 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2015/2019. 

A princípio a rede9 IFs continuou atendendo às demandas da Educação Profissional, 

Parecer CNE/CEB nº. 39/2004. Como sinaliza Amorim (2013, p. 22),  

[...] O que fundamenta o projeto em curso (esse “novo modelo”) seria a organização 

de uma instituição que ofereça a educação profissional em diferentes níveis e dê 

prioridade à oferta do ensino técnico, bem como enfatize o domínio do 

conhecimento técnico e tecnológico. Daí por que o termo Instituto – e não 

Universidade Tecnológica – traduziria melhor esse projeto. 

As exigências com o mundo do trabalho, com uma educação cercada pela 

globalização, pelos ditames do modo de produção capitalista, pela ênfase no conhecimento 

material, técnico e tecnológico, e assim, instantâneo, reuniu duas atividades inerentes ao 

homem, trabalho e educação. Esse cenário fez ressurgir a prerrogativa de que o 

desenvolvimento de um país está para um ensino voltado ao mundo do trabalho. Para alguns 

há a crença que o estudo proporciona melhoria de vida, trabalho como salvação, as 

necessidades de produção refletem as necessidades de formação. 

A Educação Básica ainda era a principal ferramenta de inserção dessa contextura no 

sistema de ensino brasileiro. Com ensino de referência, os IFs não demoraram a consolidar os 

cursos de nível médio e cursos subsequentes, atendendo os desígnios da lei de criação. A 

política nacional de expansão trouxe à tona possiblidades de aproveitar os espaços 

pedagógicos dos campi – laboratórios, bibliotecas, salas de aula e prédios administrativos – e 

corpo docente qualificado para aumentar oferta de cursos referente à graduação. 

A verticalização10 na organização pedagógica da Educação Básica à Superior consente 

aos docentes atuarem em diferentes níveis de ensino e os discentes compartilharem os espaços 

de aprendizagem, otimizando estruturas físicas, servidores, possibilitando o delineamento de 

trajetórias de formação que podem ir do curso técnico ao doutorado, menciona Pacheco 

                                                 

9 No decreto o 6.095 (BRASIL, 2007) aparece a sigla IFET referente a Institutos Federais de Ciência e 

Tecnologia. A partir da Lei 11.892 (BRASIL, 2008) abandona-se a sigla IFET e se adota Institutos Federais 

(IFs), de uso recorrente nesse trabalho. 

*Unidades em implantação quando na escrita desse trabalho. 
10 Verticalização na intenção de aproveitar ao máximo tanto a força de trabalho docente disponível nos IF’s, 

quanto do processo formativo já percorrido pelos alunos em níveis anteriores de escolaridade. Isto se efetiva na 

medida em que os docentes e os alunos em processo de formação são estimulados a transitar livremente em toda 

estrutura curricular verticalizada de um mesmo campus (PACHECO, 2011). 
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(2011). É uma instituição com múltiplas facetas, sedimentada pela integralização da Educação 

Profissional à Educação Básica com vistas a primar pela pesquisa e extensão, direcionado por 

um “organismo docente”, professores se completam em suas diferenças formativas e de 

seguimento num único espaço. 

Cada unidade da rede movida, especialmente, por questões locais impulsionaram 

estudos sobre quais cursos conseguiam atender significativamente o entorno, o que mostra 

preocupação com o desenvolvimento social e econômico da região de abrangência do então 

campus, com vistas a garantir que o aluno percorra itinerários formativos do nível médio ao 

Ensino Superior sem precisar se afastar da moradia, em atendimento ao inciso I da Lei 

11892/2008, “[...] ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 

modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos 

diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional 

e nacional” (BRASIL, 2008, p. 5). Alicerçado no tripé ensino/pesquisa/extensão os IFs 

conseguiram manter perfil financeiro, material e humano a contento do que é proposto as 

universidades para criação e manutenção de seus cursos.  

A Educação Superior, no âmbito do IF Baiano, em consonância com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional 2015-2019 (PDI), está pautada em uma concepção de 

formação que contempla os aspectos humano, político, cultural, científico, técnico, 

tecnológico, artístico e estético, com vistas ao desenvolvimento de sujeitos autônomos, 

críticos e criativos, capazes de atuar de forma responsável, transformadora e cooperativa nos 

diversos âmbitos da vida pessoal e profissional. Ao atender tal prerrogativa, suscita o 

entendimento e o engaje para as vocações e demandas produtivas locais, regionais 

reverberando na dinâmica nacional, a partir das identidades, potencialidades e possibilidades 

de verticalização da formação acadêmica em seus campi, tendo como um dos eixos principais 

o desenvolvimento dos contextos local e regional. 

O campus Guanambi seguiu trajetória semelhante, tornando-se ambiente privilegiado 

em oferecer formação para áreas até então desprovidas de atenção. A graduação tecnológica 

com os cursos Tecnólogo em Agroindústria e Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas e o bacharelado em Engenharia Agronômica possibilita aos jovens procedentes do 

Ensino Médio ou trabalhadores locais de aprofundarem qualitativamente seus estudos sem 

prover deslocamentos geográficos expressivo, oportunizando ao jovem da classe C urbana, da 

zona rural e das comunidades remanescentes quilombolas acesso ao Ensino Superior público, 

gratuito e de qualidade. 
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A perspectiva de formação de sujeitos em nível de graduação, face aos desafios 

contemporâneos, coloca em pauta a necessidade de uma formação ampliada, de profissionais 

reflexivos (SCHÖN, 2000), com uma concepção de competência que vá além dos marcos da 

racionalidade técnica. Trata-se de uma perspectiva de competência como práxis instituída 

mediante o diálogo reflexivo entre a teoria e a prática, segundo a qual os graduandos devem 

ampliar suas visões de mundo e se capacitar à comunicação e à integração com os diversos 

sujeitos que compõem seus ambientes de convivência e de trabalho. Diante das incertezas que 

vivemos hoje é prerrogativa dos IFs atentar para as mudanças sociais e tecnológicas 

mostrando aos graduandos quão pertinente é a certificação para o mundo do trabalho sem 

desconsiderar as intempéries do mercado, as conexões econômicas e, por isso, os reflexos que 

de ascensão ou estagnação de alguns setores produtivos, capacitando-os para alternativas 

diferenciadas o que implica posicionamento frente à complexidade do mundo, logo uma 

formação não estritamente voltada para o trabalho. 

A integração e a verticalização, para além do aproveitamento dos recursos e insumos 

da instituição, são formas de promover o diálogo entre as diferentes etapas dos itinerários 

formativos, contribuindo para aperfeiçoar e consolidar campos do conhecimento articulados 

às condições da estrutura física e dos recursos humanos disponíveis. 

Ao atestarmos inexistência de provimento das licenciaturas nos remetemos a 

perspectiva histórica dessa Instituição. Cunha (2005), Lima (2015) e Machado (2011) tratam, 

em seus escritos, sobre as origens e o porquê da constituição dessas instâncias de ensino. De 

maneira geral a história dos IFs se confunde com a escolarização brasileira referente a 

profissionalização e preparação de indivíduos como mão de obra, reflexo das disputas e 

contradições dos projetos societários. Desde o processo de industrialização do país houve 

preocupação constante em como captar trabalhadores para suprir as necessidades 

mercadológicas da época. Numa ponta tínhamos, e ainda é fortemente motivado, escolas com 

ensino propedêutico que atendiam às especificidades da classe mais abastada. Na outra ponta, 

filhos de trabalhadores rurais e subempregados das fábricas coexistindo nesse meio social sem 

quaisquer vislumbres futuros. 

Assim, era preciso suplantar nessa parcela populacional a ideia de se tornarem 

assistidos, “produtivos” sem que tivessem como brigar pelas mesmas oportunidades 

destinadas aos filhos da elite nacional. Foi um prato cheio para incentivar a educação 

profissionalizante, cujo sentido atribuía-se à profissionalização do sujeito, ao inculcamento de 

que este era responsável exclusivo pelo seu crescimento. E, assim, instaurou no século XX os 
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primeiros centros de formação para o trabalho, Escola de Aprendizes e Artífices11. Na origem 

dessas instituições fica evidenciado o atributo a essas escolas de importante instrumento de 

governo de política assistencial e moralista e, por isso, desencadeia na Educação Profissional 

papel relevante no enfrentamento dos desafios surgidos ao longo do processo de 

desenvolvimento econômico do país (BRASIL, 2008). 

Com currículos tipicamente técnicos essas escolas ensinavam os ofícios condizentes 

com a condição dos estudantes, atrelando ensino ao desenvolvimento econômico. A ideia era 

prover, ao longo de seu ordenamento, perfis profissionais voltados à indústria e, 

posteriormente, ao Ensino Superior. É importante frisar que o objetivo primaz consistia no 

alargamento da quantidade dos trabalhadores para as indústrias independente de continuação 

da carreira acadêmica, mas foi uma saída emergencial para desestruturar uma parcela da 

população de pleitear seus direitos e atentar contra a construção de uma nação rica e 

desenvolvida. Essa falácia por muito tempo contribuiu para invisibilizar e ideologizar 

camadas marginalizadas, além de perpetuar o atributo vocacional da educação brasileira como 

trampolim desenvolvimentista para saída de catástrofes econômicas. 

Nessa alcunha de proferir democratização do ensino público, desde a reorganização 

em Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica os IFs alimentam um cenário 

paradoxal que dissemina democratização – acesso e permanência – no ensino público sob a 

égide de políticas compensatórias instauradas em sua política institucional. Para alguns isto 

significa ver na rede a condição vocacional da tábua de salvação das mazelas educacionais 

incitada por uma configuração contra-hegemônica que luta diariamente para atender às 

demandas de escolarização incrustadas nessas instituições. Precisamos lembrar que o público 

da classe estudantil desses espaços advém do ensino público municipal e estadual e, dadas as 

devidas proporções quando se veêm nos IFs, sentem-se despreparados frente a formação e 

exigências do corpo docente. 

Em que pese a especificidade para Educação Profissional, raiz dos cursos oferecidos 

pela rede federal de educação profissionalizante, bem como sua interface com políticas 

compensatórias, fez dessas escolas espaço fecundo para cooptar sujeitos de diferentes níveis 

educacionais, pressuposto para instaurar especificações de cursos que diferenciem aos 

trâmites da rede federal de Educação Profissional, mas que estejam direcionados ao mundo do 

trabalho e que contemplem a visão multifacetada sobre processo educacional. 

                                                 

11 A primeira concepção de padronização do ensino profissional técnico federal no país. Compreendeu os anos 

de 1909 a 1942. O fazer pedagógico era voltado para qualificar mão de obra, atendendo ao Decreto 7.566/1909, 

instituído pelo presidente Nilo Peçanha. 
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Ao considerarmos a historicidade dessas instituições disseminadoras da Educação 

Profissional era praticamente impossível pensá-las ofertando licenciaturas. Contudo, o 

ambiente acadêmico é movido e se move segundo coletivos diversos que acentuam múltiplas 

linguagens, divergência/convergência, são, pois, sinonímias basilares do posto e oposto. Essa 

instância multifacetada integra naturalmente um rol de interpretações pronto para dar vazão à 

plurireferencialidade do espaço educativo; isto significa espaço propício para instigar 

pesquisas sobre como e para quê formar o professor. 

Pela abrangência continental da rede e considerando a política nacional de formação 

docente, os IFs instituíram no artigo 8, Lei n° 11.892 a inserção de um mínimo de 20% das 

vagas de graduação para formação docente (BRASIL, 2008). Assim, a formação de professor 

passou a ser uma de suas bandeiras no que tange à exigência de formação inicial e formação 

contínua em cursos Lato e Strictu sensu do efetivo docente e não de trazer essa demanda para 

o âmbito de suas ações. Constitui-se, também, em cumprimento de responsabilidade social 

dessa instituição, ao contribuir com o desenvolvimento da Educação Básica de qualidade. 

As licenciaturas devem formar professores para atuar na Educação Básica, por meio 

da articulação entre o conhecimento científico e os desafios da educação nacional, 

condicionando estratégias para a ressignificação, ampliação e socialização desse 

conhecimento em toda comunidade. No IF Baiano a oferta de cursos de licenciatura 

concentra-se em 4 (quatro) campus (tabela 04), atentando para o atendimento à legislação do 

magistério para o Ensino Básico e Ensino Profissional e às especificidades do entorno na qual 

os cursos são ministrados. 

Tabela 4 – Campus com respectivas licenciaturas 

Campus Licenciaturas 

Catu / Guanambi Química 

Senhor do Bonfim 
Ciências Agrárias / Ciências da 

Computação 

Santa Inês Ciências Biológicas / Geografia 

Total 4 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional 2015-2019 do IF Baiano. 

Optar por oferecer um determinado curso implica estudo sistemático da realidade local 

com vistas à propagação nacional. A carência de espaços formadores em alguns pontos do 

país e, consequentemente, a ausência de profissionais de determinadas áreas, ao mesmo tempo 

em que desacelera os índices de matrícula especificamente na rede pública de Ensino Superior 
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possibilita ao setor público investir em políticas de expansão para instituições de Ensino 

Superior. Nesses termos, efetivou-se a iniciativa/necessidade dos IFs em ofertar cursos de 

graduação e programas de pós-graduação; num primeiro momento bacharelados e tecnólogos 

e, em seguida, licenciaturas rompendo com a tradição em serem ofertados pelas 

universidades. Ainda por esse viés possibilita autonomia aos IFs para instituírem, em seu 

sistema multicampi, a prerrogativa por apresentar a equipe docente e ao Conselho Superior a 

inserção de cursos diferentes ou complementares às atividades docentes já existentes na 

localidade como também no campus. 

As exigências de implementar políticas de formação e aperfeiçoamento docente vê na 

criação dos IFs mais uma possibilidade para alocar ambientes discursivos de abrangência 

nacional. Profissionalização docente, formação permanente e constituição da professoralidade 

são aspectos amplamente levantados nos espaços institucionalizados, (escolas, universidades, 

programas de formação) mas, só são ouvidos ou publicizados quando partem dos centros 

acadêmicos. A forte tradição universitária brasileira impossibilita que tais assuntos sejam 

considerados sob o ponto de vista de quem mais os têm presente no dia a dia. As necessidades 

surgem no Ensino Básico e são tratadas na formação superior a título de pesquisas e propostas 

de intervenção. 

O diálogo entre academia e as escolas na verdade se configurava num monólogo no 

qual os saberes teóricos tratados na universidade não traduziam ou mesmo eram 

impossibilitados de estender para os professores na prática, afinal as diferentes e divergentes 

realidades das/nas escolas públicas brasileiras não se constituíam como matéria para os 

licenciandos. E é prudente salutar o quanto a carência de políticas formativas articuladas entre 

universidade e escolas incitavam consideravelmente o afastamento dos licenciandos da função 

principal de seus cursos, preparação para o magistério. 

Nesta lógica é reafirmado o quanto a verticalização permite o trânsito das modalidades 

de cursos ofertados, trazendo para as demandas dos IFs a formação de professor, juntamente 

com programas de formação pedagógica para Ensino Básico e Ensino Profissional, alijados a 

tríade ensino, pesquisa e extensão encabeçam cenários possíveis e praticáveis para as 

licenciaturas. No primeiro texto sobre a reorganização da rede, segundo a alínea b do art 7º da 

Lei 11.892/08, é objetivo da rede prover cursos de licenciatura, bem como programas 

especiais de formação pedagógica com vistas à formação de professores para a Educação 

Básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática e para a Educação Profissional 

(BRASIL, 2008). Tal indicativo de cursos alude, em especial, a ausência dos profissionais da 
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área de Ciências Exatas nas escolas públicas, além de aproveitar o quantitativo de professores 

licenciados dessa área já atuantes nessas instituições. 

Com a rede de expansão dos IFs, houve ampliação das matrículas nos cursos de 

licenciaturas. Em recente dissertação, Maria Flávia Lima ao discorrer sobre a expansão das 

licenciaturas nessas instituições, traz no gráfico da figura 01 o nítido crescimento de acesso ao 

Ensino Superior nessa modalidade. 

Figura 1 – Evolução do total de matrículas nas licenciaturas, na modalidade presencial, nos 

Institutos Federais (Brasil, 2009-2013) 

 
Fonte: Lima (2015, p. 84). 

Pelo gráfico as regiões nordeste, norte e centro-oeste mantiveram um ritmo de 

crescimento expressivo. O desempenho dos IFs nessa conjectura configura-se como 

mecanismo para equalização do índice demanda/oferta, afim de fomentar a perspectivas 

formativas em nível superior, expansão das licenciaturas, qualificação teórica para professores 

em atuação que não possuem formação, atenuando a carência de profissionais nos anos finais 

do Ensino Fundamental e Ensino Médio, em especial, na área de Ciências Exatas12. 

Destacamos que esse movimento de democratização (acesso) ao Ensino Superior nos 

IFs veio atrelado à produção acelerada de conhecimento ligado à inovação, programas de 

acesso ao Ensino Superior como Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais – Reuni, Sistema de Seleção Unificada - Sisu, editais de vaga 

remanescentes e interiorização, mas, sobretudo, convencionada ao modo como o capital busca 

valorizar-se no âmbito dos sistemas de Educação Superior. 

                                                 

12 Lembremos que a lei 11.892/08, aparato legal para criação dos IFs, estabelece o mínimo de 20% das vagas 

para formação docente nas áreas de/das Ciências e Matemática. 
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Dos 494 mil professores do Ensino Médio, 228 mil estão com pelo menos uma 

disciplina sem possuir formação para tal.  Para disciplina de Química registra-se 44% de 

formados e atuantes na área, quantidade ainda restrita considerando a reserva de 20% das 

vagas dos IFs de todo país para as licenciaturas de Química, Física e Matemática. A Bahia 

está entre os estados com menor percentil de licenciados adequado à disciplina que ministram 

(CENSO ESCOLAR, 2015). Os dados em si já são preocupantes, pois, imprimem para além, 

da falta de matrícula, quadros de evasão e desistência. 

O atendimento ao dispositivo supracitado não impossibilita a existência de 

licenciaturas outras, já que mais uma vez é ressaltado o atendimento a verticalização e 

territorialidade. O local e o universal não existem como antítese, um não existe em detrimento 

do outro, por vezes se justapõem e se distanciam (FLORO, 2014). Nessa dinâmica o fazer 

didático-pedagógico da formação de professor em consonância com as diretrizes curriculares 

permite ao licenciando lançar mão de um cabedal de experiências que perpassam desde a 

Educação Básica até a pós-graduação. Um currículo pluri e interdisciplinar facilita a 

dialogicidade entre concepções teóricas e realizações práticas; dizemos, então, que o cursante 

sai do abstrato para o concreto, conhece e vive situações nas quais a constituição da 

profissionalidade e professoralidade são pressupostos basilares da/na constituição docente. 

Para fins de legalidade, a constituição das licenciaturas obedece a Organização 

Didática dos Cursos da Educação Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Baiano, aprovada pela Resolução nº 19 – Conselho Superior/IF Baiano, 22 de 

outubro de 2010, alterada pela Resolução nº 18 – Conselho Superior/IF Baiano, 31 de outubro 

de 2012), na qual fez-se necessário a criação de um Núcleo Docente Estruturante – NDE cujo 

teor compreende um órgão colegiado que incide num trabalho conjunto entre o Colegiado do 

Curso, a Coordenação de Curso, professores e licenciandos que discutem as prerrogativas 

para reformulação curricular. Segundo a Resolução, o NDE é, 

Art. 8º um órgão consultivo, composto por professores do quadro docente de um 

curso [...] § 2º Compete ao NDE: I - elaborar, implantar, acompanhar, avaliar e 

reformular o PPC de Graduação, estabelecendo concepções e fundamentos, 

articulando-se com: a) o Colegiado de Curso; b) a Pró-Reitoria de Ensino (PROEN); 

e c) Grupos de Trabalho (GT), após autorização da PROEN; II - contribuir para a 

consolidação do perfil profissional do egresso do curso; III - zelar pela integração 

curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no 

currículo; IV - indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa 

e extensão, oriundas de necessidades da graduação, exigências do mercado de 

trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do 

curso; e V- zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Graduação (ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DOS CURSOS DA 

EDUCAÇÃO SUPERIOR, 2012). 



76 

 

Todo trabalho desenvolvido pelo NDE versa sobre a Resolução CNE/CP nº. 02/2015 

que trata sobre novas diretrizes curriculares para formação inicial dos cursos de Licenciatura. 

Divididos por área, os professores atentavam em verificar a pertinência da ementa 

considerando os princípios relacionados à aprendizagem dos alunos, possibilidades de 

transversalidades como problemáticas contemporâneas e saberes necessários à docência. 

Consoante às orientações para reformulação dos Projetos Pedagógicos dos cursos de 

Licenciatura do IF Baiano faz-se pertinente coadunar com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (Resolução N° 2, de 1 de julho de 2015) no que compete ao art. 12 ao dizer que a 

constituição de núcleos de estudos apresenta núcleo de estudos de formação geral, das áreas 

específicas e interdisciplinares com respectivas metodologias, núcleo de aprofundamento e 

diversificação de estudos das áreas de atuação profissional, incluindo os conteúdos 

específicos e pedagógicos, em sintonia com os sistemas de ensino e núcleo de estudos 

integradores para enriquecimento curricular, sendo que cada um desses cenários formativos 

respeite o Projeto Pedagógico do Curso articulado ao Plano de Desenvolvimento Institucional 

(BRASIL, 2015). 

Na licenciatura em Química do campus pesquisado tais núcleos são, segundo o Projeto 

Pedagógico do Curso (2016): 

I – Núcleo de Estudos de formação geral, de áreas específicas, de estudos 

interdisciplinares, e do campo educacional: Fundamentos Filosóficos da 

Educação; Fundamentos Sociológicos da Educação; Psicologia da Educação, 

Didática I e II, Pesquisas e Práticas Pedagógicas de I a VIII; 

II – Núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de atuação 

profissional: Química Geral, Química Orgânica, Química Inorgânica, Química 

Analítica, Química Ambiental, Físico-Química e Bioquímica e; 

III – Núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular: Seminários 

Integradores, projetos de iniciação científica, iniciação à docência, estágio, 

monitoria e extensão, dentre outros definidos no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) e na Normatização Didática serão diretamente orientados pelo 

corpo docente do IF campus Guanambi. 

Aqui é preciso considerar que os conteúdos definidos para a Educação Básica situam-

se nas disciplinas: Pesquisa e Práticas Pedagógicas de V a VIII e nos Seminários Integradores 

III e IV, com abordagens tanto de Ciências quanto de Química em todas as disciplinas. As 

específicas da Química, estão na Química Geral 1: para Ciências e Química, Química 

Orgânica 1 e Química Ambiental. 
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A prerrogativa, portanto, é viabilizar docentes que possuam estudos específicos para 

cada área a fim de preconizar uma formação ampla e completa, sobretudo no núcleo de 

aprofundamento e diversificação da/para área profissional. Há que entender e salientar o 

quanto esse conhecimento disciplinar sólido, matérias específicas de Química abre espaço 

para compreensão dos limites e das possibilidades que o futuro professor há de esbarrar, 

mantendo discussões profícuas e abertas quando o assunto for (re)configurar o ensino de/para 

Química, afinal à docência não se baseia em improvisos desavisados sublimados por uma 

postura livresca. 

De modo semelhante ocorre com as disciplinas do espectro pedagógico que no campus 

pesquisado são de competência dos profissionais pedagogos, conhecidos comumente como os 

profissionais da educação, caracterização que denota distorção sobre quem são os 

profissionais da educação, sendo mais arbitrária quando os pedagogos são assim cunhados em 

detrimento dos professores das Ciências Específicas, denominados professores de Química, 

estabelecendo uma divisão titular entre professor e professor de Química. 

Sobremaneira há a ideia de que nos Institutos Federais os professores advindos das 

licenciaturas são pormenorizados em seu trabalho em detrimento dos professores da área 

técnica. Em recente estudo realizado no campus onde sucede a pesquisa atual, constatou-se 

quão forte é a dicotomização referente a denominação de professor e professor de área 

técnica. Os bacharéis só se vêm docentes na função do cargo, enfatizam a titulação de 

formação: engenheiros agrônomos, engenheiros de alimentos, engenheiros da computação e 

não questões relativas à docência nos melindres competentes à escolarização como 

planejamento e práticas interdisciplinares, preparação para vestibulares e exames externos. 

Miranda (et al., 2016, p. 155) corrobora essa afirmação através do depoimento de uma 

professora onde diz que 

Mas nós somos uma escola técnica! Se o professor da Educação Básica quer formar 

para o Enem, nós da área técnica, a gente combate isso. Nós queremos jogar menino 

no mercado de trabalho. Hoje a gente pode até mudar a visão porque nós temos 

cursos superiores. Então o Enem é uma realidade nossa. (Professora Tangará. 

Grupos Dialogais/Depoimento em áudio, 2014). 

Na percepção deste dizer, por exemplo, professor para Educação Básica são os 

docentes provenientes das licenciaturas. De certa forma não estão errados em pensar assim; 

infelizmente o processo de transição dessas escolas técnicas para institutos federais possui por 

carro chefe a formação profissional cunhada em cursos pluricurriclares de distintas demandas. 

Ademais a alteração de escola técnica para IFs não trouxe um pacote de formação contínua no 

qual esses professores pudessem perceber que já faziam parte da rede de profissionais da 
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educação – amparo da legislação sobre docência – e que agora pós-criação dos IFs e 

pertencentes à rede federal de educação são tão professores, acometidos pelos melindres da 

docência, quanto os licenciados. 

A identificação como uma instituição também pertencente à Educação Básica passou e 

ainda é acometida pelo binarismo entre as bases de ensino que compõem esses espaços. 

Aspectos como trabalho interdisciplinar, princípios da avaliação formativa e diagnóstica, 

nivelamento, tutoria acadêmica para fortalecimento da relação aluno-aluno e jornadas 

pedagógicas com discussão e capacitação para assuntos relacionados à ensinagem e 

aprendizagem, apesar de estarem presentes nos campi, na fase de transição eram tratados sob 

o prisma do ensino técnico. Não era hábito dos professores de área técnica dialogar ações 

conjuntas com os professores do ensino básico. No fim das contas a passagem para IF Baiano 

foi apenas no campo legislativo, pois, manteve enfaticamente características de escola técnica, 

basta observamos as matérias e como estas são tratadas nas reuniões de professores e nos 

conselhos de classe. 

Talvez para o leitor a estranheza está em incluir o professor de Química nesse 

quantitativo que não se enxerga professor, mesmo que tenha vindo de uma licenciatura. No 

entanto, alguns responsáveis por essa disciplina vieram de bacharelados, outros tinham 

trabalhado em cursos de Química que mesclavam as duas tipificações, bacharel e licenciatura, 

acentuando a confusão identitária acerca da docência. Não por acaso tal confusão acaba por 

exalar do discurso professoral reverberando na licenciatura em Química do campus, o que 

torna mais contundente salientar nos currículos das licenciaturas dessas instituições a 

existência de outro eu profissional13 nascido do ir e vir entre o especialista de uma 

determinada área e o profissional da educação. 

Os professores do IF Baiano, de fato, aprendem a docência, dando aula, fazendo e 

ensinando os alunos a fazerem pesquisa, promovendo projetos de extensão. Mas, 

ainda assim, é preciso dizer que somente uma boa política de acompanhamento 

institucional, com uma boa formação de pedagogos e TAEs para fazer esse 

acompanhamento com características formativas pedagógicas mais propícias para os 

técnicos, é que faria muitos pesquisadores e extensionistas, tornarem-se mesmo 

professores (Professor Cardeal. Relato escrito, 2015 apud MIRANDA et al., 2016, 

p. 155). 

Por mais simples que possa parecer a bivocalidade descaracteriza, desqualifica e 

minimiza a profissão docente. Assim, é preciso ter em mente que posturas divergentes das 

comumente atribuídas ao ser/tornar-se professor ganhe uma nova roupagem sem perder de 

                                                 

13 Termo oriundo do artigo (Des) constituições Identitárias Docentes: Discursos do/no acontecer. In: 

letramentos e discursos em (dis)(com)posições identitárias. Coleção ECAL, Volume 7. Pontes Editora. 

Campinas, São Paulo 2016. 
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vista as especificidades da docência. O professor de química que não se identifica como 

professor do modo que acostumamos conhecer, é por excelência responsável por mostrar 

mesmo que nas disciplinas de conhecimento específico uma mobilização de saberes para 

conseguir lidar com as intempéries que venha enfrentar. Isto não faz dele um “não professor”, 

na verdade o torna solícito a novas aprendizagens, manobras e estratégias de condução das 

disciplinas e da perspectiva professoral e autoral do acontecer docente na etapa inicial de 

formação o que denota proposição de sentidos contrários que, sim, contrariam a concepção 

universal de ser/tornar-se professor, pois mostra outras vertentes de uma formação, mas que 

não são por isso dissipadoras de posições errôneas sobre ser/tornar-se professor. 
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CAPÍTULO V – CURRÍCULO PARA DOCÊNCIA EM QUÍMICA NOS MEANDROS 

DOS REFERENCIAIS CURRICULARES INSTITUCIONAIS E NACIONAIS 

“[...] a sensação de estabilidade se faz cada vez mais 

ilusória, os fins se tornam cada vez mais contraditórios, 

as inovações se revelam cada vez mais indefinidas e o 

valor próprio de cada um se torna cada vez mais incerto 

[...].” 

Stephen J. Ball 
 

A contemporaneidade experimenta significativas e, por vezes, sinuosas 

transformações. Muda-se a estrutura social, a composição dessa estrutura, os atores e papéis 

envolvidos num constante (des)construir, (re)construir. E o que é essa pós-modernidade? 

Quais suas características prementes? Como esse contexto se relaciona com os segmentos de 

coletivos e o que implica a estes? Mudam-se as proposições sobre verdade, o indivíduo 

controla e modifica a noção espaço-tempo, encontra caminhos outros de entender e manipular 

situações até então naturais, rompe com as amarras que limitam seu pensar/agir, tornando-o 

proprietário/propriedade em condições binárias de existência e vivência. 

Todas as esferas sociais experienciam esses (re)fazeres da/na condição humana com 

maior ou menor ênfase. No campo do currículo formativo docente, diretrizes nacionais, 

planos institucionais, projetos de curso, são frutos da movimentação, da não constância e 

estagnação de pensamento e, nesse círculo, geram frutos que sinalizam condições atípicas e 

improváveis de pensar a formação do professor, dada sua ressignificação para os nossos 

tempos pós-modernos, pós-estruturalistas e pós-colonialistas e, por isso, tem demandado 

intensa investigação, renovada reflexão, sendo, pois, observado pelo grande e significativo 

número de publicações. 

Nessa caminhada de formadora é perceptível o quanto o currículo “fala” para/na 

formação inicial, com vistas à profissionalidade do futuro professor de Química. No entanto 

essa “fala” parece por vezes um monólogo do currículo para os cursantes. Embora o currículo 

esteja alicerçado em núcleos de estudos que abarque saberes teóricos – Ciências da Educação 

– concomitante aos saberes específicos – Ciências Exatas –, o poder evocado por este último 

núcleo imprime uma formação docente científica/universalista, já que vão para uma área de 

educação científica, no sentido mais puro de ciência, como se a formação de professor em si 

já não fosse científica e, por isso, reflexiva.  

Prepara-se para o ensino de Química em meio à efervescência tecnológica, ao afã de 

mudanças sociais, ideológicas e culturais que fazem da Ciência motor da engrenagem 
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evolutiva, mas também seu freio já que hoje a Ciência pode ser vilã de si mesma; implica 

romper com padrões áulicos repetitivos, desnudar conceitos enraizados e até perder a crença 

de certas certezas em detrimento de outras, provocando uma nova visão sobre o como pensar 

e (re)pensar o conhecimento científico e a quem este serve. Ao caminhar pelo campo da 

exatidão incide percepções positivistas agregadas de valores científicos que pelo teor de suas 

constatações podem até serem vistos como incontestáveis, no entanto jamais como inocentes e 

neutras, pois, suas implicações condicionar-se-ão ao tempo e espaço de ocorrência. Formar-se 

professor para Educação Científica, então, denota otimização dos cenários formativos 

apresentados pelo currículo de modo a sistematizar, discutir e teorizar as atividades 

formativas. Na constatação desse tripé se evidencia um currículo que escuta o curso.   

Os primeiros passos dados para sistematizar a formação de professores para ensino de 

Química nasceu nos anos 30 com a euforia da reorganização da educação brasileira 

impulsionada pelo movimento escolanovista14. O empenho dos liberais para livrar a nação do 

autoritarismo político e religioso dirigido pela Igreja Católica mobilizou segmentos sociais 

condizentes com a causa e um dos frutos desse desenfreamento de reivindicações foi a criação 

de um centro acadêmico para licenciatura com currículo próprio voltado para formação desse 

professor no ensino secundário no âmbito da Universidade de São Paulo – USP, Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras – FFCL, composta pelos cursos de: Filosofia, Ciências (com 

subseções: Ciências Matemáticas, Ciências Físicas, Ciências Químicas, Ciências Naturais, 

Geografia e História, Ciências Sociais e Políticas) e Letras. A pretensão era estabelecer, 

formalmente, estudos da área pedagógica e os estudos base para vida universitária, conferindo 

licença cultural ou licença científica, diploma de licenciado.  

Ademais, a inexistência de dispositivo legal para respaldar a profissionalização e 

valorização docente da Educação Básica reduzia significativamente o número de formandos 

que optavam por esse nível de ensino. O prestígio ao professor do Ensino Superior, os 

investimentos em pesquisa com resultados notórios de circulação nacional e internacional que 

atendiam às demandas industriais e contracheques atrativos chamava-os para as universidades 

ocasionando, em curto prazo, excesso de cadeiras vazias desses profissionais na Educação 

Básica. 

                                                 

14 O ideário da Escola Nova veio para contrapor o que era considerado “tradicional”. Os seus defensores 

lutavam por diferenciar-se das práticas pedagógicas anteriores. No fim do século XIX, muitas das mudanças que 

seriam afirmadas como originais pelo “escolanovismo” da década de 20, já eram levantadas e colocadas em 

prática. VIDAL, Diana Gonçalves. Escola Nova e processo educativo. In: LOPES, Eliane Marta, FIGUEIREDO, 

Luciano e GREIVAS, Cynthia (orgs.). 500 anos de educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 3 ed., 2003. 
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No caso da profissionalização do licenciado em Química no magistério a 

regulamentação deu-se pelo Decreto-Lei nº 2.028, de 22 fevereiro de 1940, instituindo o 

registro profissional dos professores e auxiliares da administração escolar, dispondo sobre as 

condições de trabalho dos empregados em estabelecimentos particulares de ensino. Essa 

vitória foi importantíssima para desatrelar o currículo do bacharelado ao da licenciatura 

priorizando formações distintas considerando as especificidades dessas modalidades de curso. 

A partir de 1940 a Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, encarregou-se de padronizar os currículos formativos via Decreto Estadual nº 12.511 

de 21/1/42 das licenciaturas em todo país. A disposição disciplinar impelida pelo currículo 

oficial do curso de Química consistia em abarcar em três anos as disciplinas padrão como 

mostra o Quadro 10 a seguir. 

Quadro 10 – Matriz curricular nacional padrão federal para o curso de Química 

1º ano 2º ano 3º ano 

Componente de matemática Físico-Química  Química Superior 

Física Geral e Experimental Química Orgânica  Química Biológica 

Química Geral e Inorgânica  --- Minerologia 

Química Analítica Qualitativa Química Analítica Qualitativa --- 

Fonte: SENI SE, Paschoal. Origem do Instituto de Química da USP – reminiscências e comentários. Instituto 

de Química da USP. São Paulo, 2006. 

A obtenção do título de bacharel estava condicionada à aprovação nos três primeiros 

anos e em mais dois cursos ou um ano: Química Preparativa e Química Industrial. Se o 

acadêmico optasse por seguir a carreira docente além desses três anos iniciais complementava 

seus estudos com a formação pedagógica em mais um ano nas disciplinas Didática Geral, 

Didática Especial, Psicologia Educacional, noções de Administração Escolar e Prática de 

Ensino. O cientificismo da preparação do bacharel voltado à formação sólida em Matemática 

e Física, já que a Química desempenhava um papel apendicular da Física, desenvolvimento da 

pesquisa e ao ramo industrial esbarrava-se na complementação pedagógica conferindo com 

atributos típicos da Química para a escolarização. 

Ademais era prelúdio, mesmo que embrionário, para articular políticas direcionadas a 

valorização do magistério, repensando o currículo formativo para as licenciaturas e Educação 

Básica. Em 1962 o professor de Química teve finalmente regulamentada sua atuação por força 

do currículo mínimo específico para essa licenciatura possibilitando-o exercer sua função sem 
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prejuízo de desentendimentos administrativos para carreira. Lembramos que nesse momento a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 4.024/61 já fixava em seu art. 59 que a 

formação de professores para o ensino aconteceria nas faculdades de filosofia, ciências e 

letras e a de professores de disciplinas específicas de Ensino Médio – 2º grau – técnico em 

cursos especiais de educação técnica. Na verdade, cogitava-se a formação para professor de 

Ciências15, sem distinguir o trato com elementos específicos dessas Ciências. 

Salientamos que a educação formal era privilégio de uma minoria elitizada cuja 

formação estimularia o progresso da ciência e tecnologia nacionais, enquanto às escolas 

públicas, o currículo seguido nos centros de formação superior não atendia às peculiaridades 

da disciplina. No Brasil, a necessidade de preparação dos alunos mais aptos, pertencentes a 

uma elite minoritária era defendida em nome do progresso científico e tecnológico nacionais 

das quais dependia o país em processo de industrialização (KRASILCHIK, 2012). Noções de 

como utilizar aspectos da Ciência Química a favor do nacionalismo consistia em formar o 

cidadão para assumir seu papel junto ao progresso e solidificação da nação no panorama 

mundial. 

O currículo mínimo de fato oferecia o mínimo necessário para iniciar a formação 

docente em cursos aligeirados com formação generalista, formar o professor polivalente em 

tempo reduzido conforme designava a Resolução nº 30 do Conselho Federal de Educação de 

julho de 1974 que estabeleceu as normas que regem os cursos de Licenciatura em Ciências, 

inclusive habilitações, no intuito de cobrir a escassez desses professores em menos tempo e 

com mais eficácia; quanto mais professores formados, menos esvaziamento e 

profissionalização docente era presenciado. A questão era pragmatizar, quanto possível fosse, 

o ensino para manter o controle movimento emergente do sindicalismo autônomo impedindo-

o de se manifestar e disciplinar o trabalho e o trabalhador. 

Tais cursos denominados “licenciaturas de 1º ciclo” ou “licenciatura curta” ofertava a 

Licenciatura em Ciências para o 1º Grau e habilitação para trabalhar Química e Física no 2º 

grau. Pelo art. 2º da mencionada Resolução, 

Art. 2º O curso de Ciências será estruturado como licenciatura de 1º grau, de curta 

duração, ou como licenciatura plena, ou abrangendo simultaneamente ambas as 

modalidades de duração, de acordo com os planos das instituições que o ministrem 

(CFE nº 30/74). 

O licenciando matriculava-se no curso de Ciências e optava por uma habilitação na 

área de Ciências Naturais, antigo curso de História Natural. A título de equiparação atual se 

                                                 

15 Não havia licenciaturas especificas para Química, Física e Matemática, essas Ciências encabeçavam o curso 

de História natural e, por conseguinte, a Licenciatura em Ciências.   
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fosse atuar no 1º grau, hoje denominado 9º ano do Ensino Fundamental, o profissional era 

diplomado na licenciatura curta. Se prosseguimento fosse dado à sua formação o licenciando 

era diplomado na licenciatura Plena, matriculado no curso de Ciências – habilitação em 

Química. Pelo art. 8º O diploma de licenciado em Ciências, ministrado em duração curta ou 

plena, conterá no anverso a habilitação geral correspondente ao título do curso e, quando de 

duração plena, trará no verso as habilitações específicas; a inicial e, quando for o caso, as que 

sejam obtidas por acréscimo (CFE nº 30/74). 

A questão não era facilitar o acesso do sujeito à profissionalização já que a preparação 

para o magistério era global ou polivalente16, quanto mais pudesse extrair desse profissional 

melhor era para administração, a otimização de duas formações em uma aniquilava as 

formações específicas, diminuição de custos para os cofres públicos e acelerava o 

aquecimento da inserção desse professor no mercado. Krasilchik (1987) já alertava que as 

Licenciaturas Curtas em Ciências não proviam condições satisfatórias para preparar 

professores em pouco tempo para a docência em Ciências, gerando profissionais com baixo 

conhecimento de conteúdos, deficiências na formação experimental e dependentes do livro 

didático. 

Com ideia de conferir a atuação docente um sujeito apto a lidar com múltiplas tarefas 

trabalhando competências e habilidades distintas outro precedente foi aberto para 

descaracterização das habilitações. Na iminência de não existir número suficiente de 

professores – licenciados – para um determinado curso, professores com habilitações 

correspondentes que tivessem cursado o currículo mínimo em seu percurso formativo 

disciplinas integrantes das cadeiras da área de Ciências Exatas estavam amparados para 

assumir a sala de aula. Habilitados em Química assumindo disciplina de Biologia, habilitados 

em Matemática com aulas de Física ou vice-versa, isso porque o peso estava no saber 

disciplinar específico que não podia fugir ao conceitual. 

Não obstante havia o amparo legal da Lei de Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 

2º graus 5692/71 para prover cargos com profissionais de áreas distintas da licenciatura, 

mediante crivo do Conselho Federal de Educação, para provimento dessas vagas, segundo a 

LDB, 

Art. 78. Quando a oferta de professores licenciados não bastar para atender às 

necessidades do ensino, os profissionais diplomados em outros cursos de nível 

superior poderão ser registrados no Ministério da Educação e Cultura, mediante 

complementação de seus estudos, na mesma área ou em áreas afins, onde se inclua a 

                                                 

16 Termo usualmente disseminado no texto da Resolução Conselho Federal de Educação 30/74. 
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formação pedagógica, observados os critérios estabelecidos pelo Conselho Federal 

de Educação (BRASIL, 1971). 

Essa possibilidade em aberto até hoje é presente em algumas práticas gestoras, 

contratam profissionais de áreas afins, bioquímico, enfermeiro, dentista, engenheiro para 

provimento das vagas ociosas. O fato de existir poucos concursos e esse pouco ainda ser 

marcado por quantitativo de vagas que não suprem a realidade, impulsionam, infelizmente, 

essa contratação arbitrária por tempo determinado. Felizmente a fiscalização dos próprios 

licenciandos quando se veem diante desse quadro já não é mais de passividade, mas de caráter 

de denúncia. 

Observe que a formação do professor de Química não ocupou espaço relevante nos 

estudos direcionados à área. A corrida por atestar professores/pesquisadores engendrou 

discussões relacionadas à pesquisa no campo puro da Química entendendo o ensino como 

segunda instância e, por isso, menos importante. Pesquisa sobre o ensino de Química, 

educação científica resvalava na incredulidade dos pesquisadores em adentrar num terreno 

cujas constatações não se podem mensurar, muito menos pormenorizar em laboratórios. Neste 

período, as poucas pesquisas sobre o Ensino Superior se limitaram a questões relativas às 

disciplinas de Prática de Ensino de Química e Estágio Supervisionado, constatando-se, desta 

forma, uma significativa ausência de investigações sobre temas relativos à formação do 

Químico, tanto na licenciatura quanto no bacharelado (SCHNELTZLER, 2012). Logo, 

lançava-se mão de um currículo engendrado numa continuidade histórica de acepções 

atreladas a descobertas europeias difundidas em nome de manter a mediocridade17 fora do 

universo científico. 

Por essa ausência de estudos na área de formação do professor de Química, estava 

implícito a carência de discussões relativas ao currículo da licenciatura. A presunção fica por 

conta de perceber que por mais que nos cursos de Química e nas Pós-graduações tratassem 

sobre o ensino científico, esse trato não atendia às demandas do ensino básico. Se um 

professor/formador/pesquisador não tivesse vivenciado o campo da Educação Química, logo 

estava inapto a sair de sua zona de conforto, formar profissionais com base na formação que 

obteve estritamente teórica veiculada a currículos homogeneizados e estandardizados. Apesar 

de possuírem um cabedal de conhecimento e sua trajetória como formador fosse forjada em 

suas vivências, sua prática se limitava a uma série de repetições cunhadas em publicações que 

sequer podiam ser trabalhadas no Ensino Médio. 

                                                 

17 A autora faz analogia a visão banal, comum que poderia ser atribuída à Ciência e a formação em Química, 

maculando a importância das descobertas científicas oriundas dessa área.  
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O Instituto de Química da USP, centro de referência em Ensino Superior da disciplina, 

na época era composto, em sua grande maioria, de professores/intelectuais franceses e 

alemães renomados mundialmente. Vinham para o Brasil fugidos do cenário de guerra 

instaurado na Europa e encontravam na entrada recente da ciência no país, oportunidades 

ímpares de instaurar investigações com respaldo internacional. Apesar do Instituto ainda não 

contar com laboratório de ponta, os professores/pesquisadores buscavam alternativas para 

pesquisa e também para as aulas, de modo que o ensino enfatizava em demasiado a formação 

do Químico do que do professor de Química. Atesta Schneltzler (2010, p. 20), 

Assim, era preciso intensificar as pesquisas no Ensino de Química ou Educação 

Química que tratem especificamente sobre condições envolvidas na formação 

docente. É aí que instaura o conflito, o desafio e, principalmente a constatação da 

ausência de preparação teórico-metodológica para tal. [...] eles precisam se constituir 

formadores de professores, embora desconheçam como exercer tal tarefa 

adequadamente, ainda mais porque estão também mais distanciados do ensino de 

Química na escola básica.  

Enfoque teórico, métodos e metodologias de ensino, ensino-aprendizagem, currículo 

formativo eram algumas considerações necessárias e prementes para instaurar urgência em 

delinear um movimento reacionário das/nas condições da constituição docente nessa 

licenciatura. Porquanto era preciso aproveitar o ensejo da industrialização, da urbanização e o 

desenvolvimento tecnológico e científico para discutir a necessidade de um currículo próprio 

em decorrência do trabalho desse professor manter-se vinculado ao desenvolvimento ético, 

moral, político e científico do país. 

O preâmbulo das investigações no Ensino de Química data do final da década de 70 e 

início dos anos 80, cujo teor trazia à tona ações para aperfeiçoamento, principalmente de 

material para o ensino básico sem, necessariamente, atentar para as nuances da formação 

docente da época. A renovação do ensino básico, sobretudo, no curso secundário (Chemical 

Bond Approach e Chemical Education Material Study), em português, Abordagem de Ligação 

Química e Estudo de Material de Educação Química, coordenada por Ernesto Giesbrecht, 

trouxe para o cenário nacional do ensino de Química, simpósios, seminários e workshops 

patrocinados pela Organização dos Estados Americanos – OEA e da União Internacional de 

Química Pura e Aplicada – IUPAC.  

É oportuno dizer que mesmo o campo das pesquisas em ensino de Química não tendo 

gerado, em curto prazo, alterações estruturais e pedagógicas na Licenciatura em Ciências, 

transformando-a em licenciaturas específicas, as discussões levantadas nessas investigações, a 

promoção de atividades formativas para professores já atuantes e a ousadia de tratar assuntos 

pertencentes à esfera educativa em encontros nacionais, abriu precedentes para fomentar 
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insatisfação dessa parcela de professores com descaso e desmandos em relação ao trabalho 

docente. 

Se as pesquisas até então existentes não davam conta de dialogar com a formação 

docente no que se refere as suas limitações, haja vista a novidade em ter 

professores/pesquisadores das “Ciências Duras”18 pedagogizando à frente dos debates 

institucionais, tampouco a influência de publicações estrangeiras com adoção de metodologias 

internacionais, fortemente difundidas conseguiam dar conta de fornecer material suficiente 

para trabalhar os caminhos da licenciatura. “[...] Enquanto o movimento internacional de 

transformação de ensino de ciências se desenrolava, no Brasil havia um obstáculo para a 

utilização dos projetos curriculares estrangeiros: os programas federais obrigatórios” 

(KRASILCHIK, 2012, p.172). 

Utilizar referenciais nacionais não era o problema, a questão estava em enfrentar o 

cenário político para instaurar avaliações que favorecessem a inserção das Ciências Naturais19 

no rol das disciplinas acessíveis ao cidadão, trava-se de pensar e trabalhar a educação 

brasileira com qualidade emancipatória. Ainda hoje é muito comum a visão distorcida sobre a 

Química não só pelos alunos como também pelos professores que a delegam a um escopo 

para uns poucos privilegiados intelectualmente. O vício dessa reprodução ganha força na 

licenciatura; o egresso do Ensino Médio é o licenciando do presente e se para ele a Química 

constitui matéria para poucos, logo o sentido desvelado para sua profissionalização reproduz e 

endossa esse discurso segregalista. 

Não há estranheza alguma se os currículos vigentes transbordam conteúdos 

informativos em prejuízo dos conteúdos (in)formativos e, por isso, os graduandos encontram 

dificuldades em alijar referências teóricas com vivências práticas. O mais grave é saber que 

isso vai desembocar no ensino básico. Ao acompanhar os licenciandos na regência 

experiencial das disciplinas de Estágio Supervisionado e nas investigações emanadas pela 

disciplina de Trabalho e Conclusão de Curso notamos com estranheza, uma vez que é 

debatida repetidamente acepções memorísticas de ensino, posturas desprovidas de autocrítica 

e situação contextual, vinculadas ao devir enciclopédico e à manutenção das políticas de 

avaliação interna e externa. Nas intervenções é comum deparar com a insatisfação dos 

                                                 

18  Termo emprestado de Jorge Calado na obra Limites da Ciência, para designar as Ciências Naturais, ao 

passo que as humanidades ou ciências sociais são ciências moles (ou leves). Todas as ciências aspiram à 

condição de matemática e é esta que mede a pureza e dureza das ditas. Conhecimento que não está 

matematizado, em que não é possível fazer previsões quantitativas, não é (ainda) ciência. As ciências duras são 

as mais matematizadas, e as moles endurecem com o tempo. 

19  Abarcam todas as disciplinas científicas que se dedicam ao estudo da natureza. Pode-se mencionar 

cinco grandes Ciências Naturais: a biologia, a física, a química, a geologia e a astronomia.  
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professores sobre a não participação nas elaborações ou escolhas de propostas de formação 

continuada que atenda as exigências e urgências do fazer. É necessário considerar que o 

currículo formal é insuficiente para dar conta da multiplicidade de experiências – internas e 

externas dos sujeitos, individuais e coletivos – que compõem o currículo. 

Tem-se a impressão que a racionalidade técnica20, já desvelada pelo paradigma 

emergente não sairá tão cedo do o “quê, porquê, para quem ensinar”, segundo a ascendência 

do estudante. Importante dominar o conhecimento específico, não é suficiente para resolver 

algumas questões e situações de incerteza que permeiam a prática pedagógica docente 

(JESUS; LIMA, 2012). Saber o conteúdo não garante domínio da sala de aula, contemplação 

dos obstáculos de aprendizagem apresentados por alguns alunos e principalmente de revisão 

didático pedagógica do trabalho docente. 

Ressaltamos pontos característicos e cruciais nos quais a inserção à docência vem 

alicerçada. 

• Legislação própria e articulada com as demais políticas, para fins de sustentação 

das/nas decisões da categoria; 

• Política(s) institucional(is) para acompanhamento, avaliação e respaldo aos cursos de 

licenciaturas e das práticas docentes referendadas por estes; 

• Estreitamento dos laços entre a formação e o fazer didático-pedagógico profissional, 

ao transitar pela experiência profissional o futuro professor consegue discernir 

sobre os percalços e impactos de sua profissão; 

• Articulação do conteúdo em si, - fórmulas, conceitos, regras – sem perder de vista as 

conexões que este enseja com o contexto que o produziu e como em outros 

contextos pode ser vivenciado; 

• Ciência da multireferencialidade que sua postura e posicionamentos podem causar 

admitindo outras atitudes como marcador de referências; 

• Ser aberto aos saberes disciplinares de matérias outras que complementares ou não à 

sua formação deem indícios inter-relacionais de conhecimento; 

• Priorizar o planejamento de suas ações para evitar improvisos e lidar com surpresas, 

sabendo redirecioná-las quando estas acontecerem. Quando o professor já possui 

tirocínio profissional o imprevisto já é previsível, pois, com o acúmulo de 

                                                 

20  De acordo com esse modelo, também conhecido como a epistemologia positivista da prática, “a 

atividade profissional consiste na solução instrumental de um problema feita pela rigorosa aplicação de uma 

teoria científica ou uma técnica” (SCHÖN 1983, p. 21). 
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experiência consegue remanejar as situações sem perder o foco. Considerando o 

licenciando é imprescindível essa vivência para saber como manusear o inusitado. 

• Assumir-se professor. Permitir emanar o profissionalismo21 – profissional em 

constante mutação – em detrimento das visões vocacionais e/ou classistas nas 

quais a licenciatura e a profissão é inferiorizada por abarcar número considerável 

de pessoas pertencentes à classe popular. 

Considerando os critérios apresentados, percebemos a relevância da formação do 

professor assumir um caráter singular referente à disciplina do exercício da formação inicial, 

numa amplitude global do formar docente. Debates acadêmicos e sociais instituíram no 

campo das políticas públicas considerações salutares para repensar nas esferas municipal, 

estadual e federal as prerrogativas sobre autonomia as licenciaturas com vistas a garantir 

autoridade a profissão docente. Conquistar e preservar a identidade de um curso subjaz 

compreender as necessidades que este apresenta, as limitações que o impedem de evoluir e as 

possíveis vias de acesso institucional tomadas pela equipe pedagógica para nortear as ações e 

respaldar as decisões. 

Grosso modo desde a homologação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB 

9394/96, a formação docente tornou-se imbróglio de prescrições, orientações e descrições 

legislativa que interferiram na configuração profissional do professor e no arranjo curricular 

de seus cursos. As diferenças entre a nova legislação e as LDB 4024/61 e LDB 5692/71 

residem na inserção dos institutos de Ensino Superior usufruir de sua estrutura física, 

administrativa e docente para abarcarem a formação docente abrindo o leque de acesso às 

licenciaturas em instituições públicas e particulares e atentar para reconfiguração curricular do 

ensino básico nos moldes dos imperativos propostos pela atualidade. 

Produto dos debates e mobilizações nacionais a nova lei suscitou a ocorrência de 

documentos relativos às especificidades da formação inicial de professor. As Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível 

superior, curso de licenciatura, de graduação plena (2001), Parecer n.º CNE/CP 009/2001 é 

tida como vitória da profissão e das licenciaturas. Primeiro por garantir enquadre institucional 

singular aos cursos superiores distinguindo bacharelados e licenciaturas. Assim, a Secretaria 

de Ensino Superior – SeSu consolidou a licenciatura que ganhou terminalidade e integralidade 

                                                 

21Hargreaves e Goodson (1996) identificam os profissionalismos flexível, alargado e complexo, os quais 

incluem, contrariamente ao clássico e prático, uma visão mais ampla do processo educativo, os professores se 

libertam da transmissão e da exigência de comportamentos predefinidos, assumindo seu espaço de ação extra 

sala de aula exigindo o desenvolvimento de capacidades como a resolução de problemas, a comunicação, o 

desenvolvimento profissional contínuo e outros. 



90 

 

com currículos próprios relacionados à categoria do curso desvencilhando do bacharelado ou 

com a antiga formação docente assinalada nos moldes bietápico “3+1”22. 

Em segundo lugar por solicitar reforma curricular que acabasse com a fragmentação 

do ensino aludidas nas etapas formativas. Cabia olhar a Educação Básica como um conjunto 

articulado em diferentes fases de aprendizagem que se completam à medida que interagem 

com o mundo do trabalho, do desenvolvimento científico e tecnológico, consciente da 

alteridade e, sobretudo, da possibilidade do sujeito modificar os rumos de sua própria história. 

Tal feito incidia nos currículos e nos cenários formativos traçados pelas licenciaturas, uma 

vez que deveriam entender a formação inicial na amplitude da roupagem difundida a 

educação. Pensar o aluno na ponta significava pensar o futuro professor ciente da 

aproximação e reflexos das necessidades e imperativos sociais na escolarização. 

A abertura dada pelo documento enunciou o desenvolvimento curricular 

desvencilhado acima de tudo do paradigma instrucional que durante décadas aludiu o ensino 

público nacional desde a Educação Básica até o Ensino Superior. A reforma curricular foi 

trazida para as contendas políticas e ressignificadas no meio acadêmico em torno do perfil, 

função e organização dos projetos institucionais, matrizes curriculares e projetos de cursos 

direcionadas às licenciaturas. Como tratar o conhecimento, qual o grau de autonomia entre 

ações institucionais e apontamentos legislativos nacionais e internacionais e como não perder 

o rigor científico no trato com o conhecimento sem deixar de vê-lo como construção social, 

são importantes considerações motivadas para orientar os princípios formativos dos 

licenciandos. 

Nesta perspectiva, a Resolução CNE/CP 1/2002, que institui Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de 

licenciatura, de graduação plena, nos moldes do art. 5, inciso IV - os conteúdos a serem 

ensinados na escolaridade básica devem ser tratados de modo articulado com suas didáticas 

específicas e no parágrafo terceiro do art. 6, 

§ 3º A definição dos conhecimentos exigidos para a constituição de competências 

deverá, além da formação específica relacionada às diferentes etapas da educação 

básica, propiciar a inserção no debate contemporâneo mais amplo, envolvendo 

questões culturais, sociais, econômicas e o conhecimento sobre o desenvolvimento 

humano e a própria docência. 

Para licenciatura em Química tais exposições são referendadas na Resolução 

CNE/CES 1.303/2001 de 6 de novembro de como diretrizes orientadoras para os cursos de 

                                                 

22 Definição do curso ministrado pelas escolas de ensino superior politécnico, organizado em dois ciclos, 

conduzindo o primeiro ao grau de bacharel e o segundo ao grau de licenciado. 
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Bacharelado e Licenciatura em Química. Essas diretrizes são bem enfáticas em advogar 

obediência dessas licenciaturas a lei, às diretrizes e decretos nacionais para o Ensino 

Fundamental e Médio e para a formação do professor. Em equivalência o bacharelado e a 

licenciatura congregam os conteúdos básicos de Matemática, Física e Química estabelecendo 

um alicerce comum para formação do Químico em ambas as áreas. 

O diferencial está em trabalhar conteúdos do ensino básico na graduação para 

licenciatura no intuito de atestar o perfil do curso e do egresso suficientemente relacionado 

como uma sólida formação que compreenda a escola como uma instituição moderna que pode 

tanto agrupar concepções reprodutivistas, contestadoras ou emancipatórias sobre o 

conhecimento e o uso que fazemos deste. Apesar de não ter diretriz própria para a licenciatura 

em Química o parecer descrito contribui para confecção identitária do curso tomando para si a 

responsabilidade em servir de base para composição dos projetos de curso administrando no 

currículo formativo concepções epistemológicas – o que ensinar e articulação desse conteúdo 

com o tempo e o espaço –, didático/pedagógicas – movimento de saberes necessários para 

instaurar percepções plurais da docência – e metodológicas – como proceder, quais e como 

saber o sucesso ou insucesso das estratégias proferidas. 

A ausência de uma diretriz específica para licenciatura em Química abre brechas para 

permanência de uma visão unilateral a respeito da formação, o que é incongruente do ponto 

de vista da multireferencialidade dos papéis assumidos pelo professor. Não há como ser 

professor tipificado se considerarmos as condições distintas de docência; o egresso da 

licenciatura não tem como antever em qual rede vai desembocar seu trabalho posto que cada 

instituição, embora da mesma rede, apresente características divergentes. O perfil assumido 

num contexto não é e nem pode ser esperado num outro espaço. O próprio contexto – o local, 

o projeto político pedagógico, a anuência com as orientações nacionais, os conteúdos e até os 

melindres do cotidiano aulístico hão de acomodar, desacomodar e designar a ação educativa e 

seus constructos basilares. Quando essas ponderações são consideradas o itinerário formativo 

atesta e contempla produção de sentidos variados desarticulados do maniqueísmo professoral, 

para ser um bom professor é preciso seguir esta ou aquela tendência, se não posso ser um 

mal profissional. 

Em sentido mais amplo a ideia de formação(ões) implica no reconhecimento de uma 

política curricular irrestrita do ponto de vista sobre qual perfil profissional esperar. Quando 

adentramos para o campo da constituição identitária dirigida ao professor é comum 

observamos o currículo das licenciaturas atrelado à situação ou oposição demandada pelo 

cenário nacional. Na verdade, o currículo instaurado se assemelha a um campo de disputa 
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externa, um receituário de administrações descontinuístas, sendo ele mesmo uma condição 

prescritiva, funcional e hegemônica, sem espaço para o contraditório, a alteridade, a criação e 

a diversificação de significados. O licenciando não é o sujeito de sua ação formar-se 

professor, ele é formado para professor, logo a formação inicial é provida de sentido único, 

aquele direcionado pelo Estado. Assim, não há o respeito às demandas formativas, posto que 

o currículo desconsidera o sujeito, os sentidos sobre o tornar-se professor, seu espectro de 

tensões e sobre educação e seu papel na contemporaneidade. A profissão docente está 

marcada por sua atuação. Não há determinismos possíveis e completude identitária. “Sempre 

haverá preparação que passa por saberes acadêmicos, técnicos, normativos, mas, apesar destes 

também constituírem o profissional docente, também não será determinante da condição de 

profissionalização docente” (BORGES; PEIXOTO, p. 308, 2017). Ou seja, conhecer 

profundamente a base teórica da profissão escolhida não garante ao indivíduo um exímio 

profissional, haja vista que a condição de profissionalização perpassa todo o processo de 

busca pela carreira que se quer seguir. 

A questão então é prover um currículo no qual além de considerar as variantes da 

produção de conhecimento considera que essa produção é resultado da compreensão que uma 

licenciatura propicia formação(ões) isentas de concepção teleológica, já que são produto da 

atribuição de sentidos discursivadas pelos licenciandos derivadas dos cenários propositivos 

pela orientação curricular. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em 

nível superior e para a formação continuada, através da Resolução Nº 2 de 2015 diz que 

Art. 7º O(A) egresso(a) da formação inicial e continuada deverá possuir um 

repertório de informações e habilidades composto pela pluralidade de 

conhecimentos teóricos e práticos, resultado do projeto pedagógico e do percurso 

formativo vivenciado cuja consolidação virá do seu exercício profissional, 

fundamentado em princípios de interdisciplinaridade, contextualização, 

democratização, pertinência e relevância social, ética e sensibilidade afetiva e 

estética (BRASIL, 2015). 

Como o descrito no texto do artigo acima, ao final do curso subjaz ao licenciando 

atitudes, posturas e posicionamentos coadunantes com o projeto do curso sustentado pela 

multiplicidade de aprendizagens proferidas no currículo formativo. Desde a elaboração o PPC 

traz em seu bojo a ideia de uma formação baseada num coletivo de saberes que fornece 

formação solida, consolidada com o exercício profissional. O texto da resolução, o projeto de 

curso mais uma vez reforçando quão complexo e multifacetado é o trabalho docente e, por 

isso, não há como ser avaliado sob o ponto de vista da unilateralidade formativa. 

A formação inicial do professor de Química contraiu elementos singulares do 

magistério, principalmente no papel desempenhado pelo professor e em como este envolve 
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temáticas globais e locais em ambientes áulicos enclausurados por teorias historicamente 

hegemônicas e fixação de fórmulas.  

Compreende desde os anseios, apreensões demandadas pela profissão. O graduando 

cria um mundo de expectativas e almeja no decorrer do curso supri-las. Em alguns casos a 

realidade não conversa com a aspiração, em outros as supera. Em algumas poucas profissões a 

ansiedade se faz apenas no domínio teórico, constatação poucas vezes observada nas 

licenciaturas, afinal a docência está entre as poucas profissões nas quais o fazer – a prática – 

antecede a formação.  

Num levantamento do curso de uma Licenciatura em Química de uma instituição 

pública federal constatou-se que 83% dos alunos regularmente matriculados já se 

encontravam em exercício. Desse quantitativo 1% ministrava aula de Química e os demais, 

aulas na área das Ciências Humanas. O quadro laboral concentrava em escolas públicas e 

particulares, além de estágios remunerados dos programas estaduais. No entanto é na 

graduação que esperam ter certeza da carreira pretendida. Porquanto, esse é o momento da 

formação inicial (re)tematizar discursos já enraizados com outras perspectivas que 

possibilitem romper ranços, vícios paradigmáticos em virtude das novas exigências 

educacionais circundantes da/na produção e condução do conhecimento, entendendo a 

disciplina, a escola e a sala de aula como um espaço de construção de alteridades cujo bojo 

sinaliza constituição docente entre o posto e/ou esperado/necessário. 

Este novo cenário traz o currículo como espaço privilegiado de ressignificação dos 

sentidos atribuídos à sua formação e a si próprios enquanto licenciandos significações 

identitárias associadas desprendidas da compartimentalização disciplinar discursivadas entre o 

aspecto teórico, autonomia para à docência e o profissionalismo concernente à carreira. 

Neste contexto, o extrato esperado da formação conduz para apreciação de um 

profissional que está para além do manuseio de técnicas e métodos laboratoriais quando 

contempla corpo teórico do Ensino Fundamental e Médio e mostra que a Química dantes 

presa a pesquisas científicas de ponta, está nas discussões éticas que envolvem a produção 

científica, no manuseio de materiais alternativos usados para experimentação sem 

necessariamente recorrer a regentes disponíveis no mercado, está na historicidade do 

conteúdo trabalhado dependente de tempos e espaços distintos, enfim, está na autonomia 

institucional da elaboração da proposta pedagógica do curso. 

Há uma forte tendência em evidenciar cada vez mais o profissional da Educação 

Básica. As discrepâncias de pontos de vistas, a aceitação de que há as diferenças, a ciência 

contada sob outras perspectivas culturais, são constituintes requisitadas nos projetos dos 
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cursos e implicam sistematicamente na dinâmica da matriz curricular, nos cenários 

promovidos pelo currículo da formação inicial e na representação do licenciado frente as 

expectativas da futura carreira. 

A matriz curricular conta agora com uma gama de disciplinas advindas das Ciências 

Pedagógicas cujo teor versa sobre educação e a ação de ensino-aprendizagem. Há uma 

compreensão da educação e aqui salientamos a educação formal como um processo contínuo 

no qual as etapas vivenciadas compartilham princípios semelhantes que se consolidam ao 

passo que o aluno progride. A escola enquanto integrante desse organismo maior que é a 

sociedade ora se vê na obrigação de modificar um quadro vigente, ora trabalhando para 

mantê-lo em detrimento das novas posturas adotadas para se enquadrar em um novo 

panorama sociocultural. 

A sensação é de ter a escola como espaço de libertação ou prisão. Em ambos sentidos 

há um perigo iminente em acrescentar à função da escola a prerrogativa de se responsabilizar 

pelo enfraquecimento ou pelo fortalecimento de segmentos populares. Com disciplinas sobre 

legislação, didática, currículo e estágios, a licenciatura em Química estava diante de uma nova 

forma de conceber o professor. O domínio de técnicas e instruções por si só não garantiam a 

generalização esperada pela formação. Sendo a escola um espaço ocupado por sujeitos com 

visões diferenciadas sobre concepções epistemológicas e de sociedade, sinalizava um 

profissional, além de seguro na condução do conteúdo, apto a discutir o ensino e a 

aprendizagem como uma construção constante do homem. 

Nessa lógica a visão performativa23 do professor abre caminho para autonomia 

reflexiva do futuro professor. Há uma forte incisão política na postura adotada para formação 

inicial. Motivada pela busca da profissionalização e valorização docente, as licenciaturas 

trabalham com hipóteses de um currículo diversificado, autônomo e heterogêneo conforme 

bases comuns nacionais. A ideia é destituir a performatividade docente convencionada a 

conhecimentos informativos com vista a preparação do aluno no ensino básico para exames 

avaliativos de média e longa escala. Sobremaneira a performance esperada está impelida da 

reprodução sistemática de corpos teóricos que garantam a aquisição de competências 

resultantes de ações programadas para atingir fins específicos. Deixamos claro que essa 

pesquisa não atesta como correto uma ou outra percepção formativa. Somos enfáticos em não 

                                                 

23 Utilizaremos a concepção de performatividade instituída por Stephen  Ball. Por enxergar a amplitude do 

contexto macrossocial, considerando este, ainda que amplo, íntimo por se lançar a partir do cotidiano e incerto, 

pela estranheza que o cerca,  Ball possui uma perspectiva desconstrucionista e suas análises geralmente são 

críticas e articuladas ao contexto macrossocial. 
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sugerir a ideia de discordar ou mesmo inflamar essa perspectiva formativa como um 

retrocesso das apropriações formativas reflexiva, política, multifacetada e plural pautadas 

especialmente na autonomia acadêmica de décadas de pesquisas discutidas e disseminadas 

para contrapor controle estatal e internacional sobre o processo educativo. Concordamos em 

extrair proposições positivas de concepções formativas distintas até porque não podemos 

desvencilhar as propostas institucionais das licenciaturas da época em que são difundidas. 

Sempre há um reflexo temporal da conjectura local e global nas implicações que tais 

formações impelem aos licenciandos. 

Todavia a retirada exclusiva da performance contribuiu para que saberes outros da 

formação inicial pudessem entrar em cena e maximizar o quadro curricular, incentivaram e, 

por que não dizer, obrigaram as licenciaturas a se reajustarem, rever propostas 

epistemológicas e metodológicas. Quando se afirma que o docente necessita somente de um 

saber básico – saber dos conteúdos – há uma perspectiva muito limitada do ato educativo, já 

que o instruir no sentido etimológico, de estruturar por dentro, exige muito mais em termos de 

conhecimento (PACHECO, 2013). É por esse raciocínio que avaliamos pertinência na 

reestruturação da formação inicial de professores com abordagens que privilegiem o formar a 

partir da profissionalização da profissão. 

Donald Shön (2000) admitia um caminho formativo centrado na racionalidade 

reflexividade, sob a qual a dicotomização entre teoria e prática centrava os discursos sobre 

descontextualização da formação. A essa nova epistemologia docente:  

Observam-se tendências que demonstram preocupação com a inclusão, nos 

currículos institucionais, de temas que propiciem a reflexão sobre caráter, ética, 

solidariedade, responsabilidade e cidadania. Prega-se, igualmente, a abertura e 

flexibilização das atuais grades curriculares, com alteração no sistema de pré-

requisitos e redução do número de disciplinas obrigatórias e ampliação do leque de 

possibilidades a partir do projeto pedagógico da instituição que deverá, 

necessariamente, assentar-se sobre conceitos de “matéria” e “interdisciplinaridade” 

(BRASIL, 2001). 

Os currículos devem assegurar o desenvolvimento de conteúdos dos diferentes 

âmbitos do conhecimento profissional de um químico, segundo competências e habilidades 

que precisam ser desenvolvidas ao logo da formação inicial na integralização curricular entre 

Ciências Pedagógicas e as Ciências Específicas, concomitante à participação em atividades de 

extensão, seminários temáticos e congressos, contrariando a reprodução mercadológica de 

guias/receituários elaborados por especialistas que geralmente não participam das intempéries 

da prática, assumidos em oposição às reuniões de planejamento e avaliação do trabalho 

pedagógico levando-se em consideração as orientações apresentadas para a estruturação do 

curso. 
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Dessa forma diretrizes e orientações curriculares são utilizados como parâmetros 

incorporados ao escopo teórico das disciplinas, no diálogo da tríade entre professores 

formadores, licenciandos e professores atuantes, numa reconstrução coletiva sobre os 

possíveis e impossíveis no exercício docente. Implica, como afirma Zeichner (1993, p. 18), 

“[...] uma consideração ativa, persistente e cuidadosa daquilo em que se acredita ou que se 

pratica, à luz dos motivos que o justificam e das consequências a que conduz. Não é, portanto, 

nenhum conjunto de técnicas que possa ser empacotado e ensinado aos professores”. 

A necessidade de reconstrução curricular dos novos projetos de cursos de licenciatura 

para atender às novas diretrizes postula a visibilidade dos Projetos Pedagógicos de Curso no 

cotidiano de formação do sujeito professor. É esclarecedor o Parecer CNE/CP nº 28/2001 

quando, além de distinguir a prática como componente curricular do estágio supervisionado, 

assinala que aquela, prioritariamente, focaliza o ensino. Essa referência, mesmo ao ano de 

2001, corrobora para que se afirme a vitalidade da atual resolução quando se confirma, 

percurso de 2001, as resoluções CNE/CP nº 01 e 02 de 2002, concluindo com a do ano de 

2015. 

A prática como componente curricular é, pois, uma prática que produz algo no 

âmbito do ensino. Sendo a prática um trabalho consciente (…) de apoio do processo 

formativo, a fim de dar conta dos múltiplos modos de ser da atividade acadêmico-

científica. Assim, ela deve ser planejada quando da elaboração do projeto 

pedagógico e seu acontecer deve se dar desde o início da duração do processo 

formativo e se estender ao longo de todo o seu processo. Em articulação intrínseca 

com o estágio supervisionado e com as atividades de trabalho acadêmico, ela 

concorre conjuntamente para a formação da identidade do professor como educador. 

Esta correlação teoria e prática é um movimento contínuo entre saber e fazer na 

busca de significados na gestão, administração e resolução de situações próprias do 

ambiente da educação escolar (BRASIL, 2001). 

E quanto ao estágio supervisionado, o mesmo parecer é esclarecedor: 

Tendo como objetivo, junto com a prática, como componente curricular, a relação 

teoria e prática social tal como expressa o Art. 1º  § 2º da LDB, bem como o Art. 3º , 

XI e tal como expressa sob o conceito de prática no Parecer CNE/CP 9/2001, o 

estágio curricular supervisionado é o momento de efetivar, sob a supervisão de um 

profissional experiente, um processo de ensino-aprendizagem que, tornar-se-á 

concreto e autônomo quando da profissionalização deste estagiário (BRASIL, 2001). 

Parece, pois, haver um consenso entre os estudiosos de políticas de formação docente 

e a perspectiva da profissionalização do estágio supervisionado em que o professor ou 

professora em formação assume o papel discursivo e identitário de estagiário em um campo 

de trabalho da educação, a escola é, pois, “[...] um modo especial de atividade de capacitação 

em serviço e que só pode ocorrer em unidades escolares onde o estagiário assuma 

efetivamente o papel de professor” (BRASIL, 2001). 
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Muito do que se aprendia na Academia não conseguia ser vislumbrado pelo licenciado 

no momento do estágio. Aliás, o estágio era o único espaço dedicado às vivências práticas 

que, sem o princípio da reflexão na ação, convergia num ambiente de imitação de práticas 

rotineiras dos professores com os quais mais se identificavam no curso ou no professor do 

tempo de escola que, indiretamente, incentivou a opção pela carreira. O parágrafo 2º das 

DCNs 2015 evidencia que, 

No exercício da docência, a ação do profissional do magistério da educação básica é 

permeada por dimensões técnicas, políticas, éticas e estéticas por meio de sólida 

formação, envolvendo o domínio e manejo de conteúdos e metodologias, diversas 

linguagens, tecnologias e inovações, contribuindo para ampliar a visão e a atuação 

desse profissional (BRASIL, 2015). 

Por isso o motivo de refletir a formação como um conjunto de artefatos que existem 

das reflexões incluindo compreensão dos contextos educativos, do currículo, das nuances da 

sala de aula (ensinar e aprender) e domínio do conteúdo disciplinar. 

Tal condição pode ser observada, por exemplo, na matriz curricular de uma 

licenciatura em Química, onde em seu Projeto Pedagógico acresceu disciplinas no núcleo das 

Ciências Pedagógicas24 – Organização e Gestão Escolar, Fundamentos Sociológicos da 

Educação, Fundamentos Filosóficos da Educação, História e Filosofia das Ciências e Pesquisa 

e Práticas Pedagógicas – para fins de estabelecer práticas interdisciplinares em tempos de 

desfazimento do discurso praxiológico curricular. Além da normatização da carga horária das 

disciplinas houve a inserção dos Seminários Integradores, componentes esses voltados a 

estudos transversais para aprofundamento e diversificação de vivências das/nas áreas de 

formação e atuação profissional. 

Assim, o pensar crítico para os licenciandos pressupôs compreender um aparato 

originário da formação inicial com ajustes e inferências emaranhadas no percurso curricular 

em consonância com a sinonímia de lócus formativo, que se cruzam e compartilham 

(in)formações ou se indispõem discutindo a formação do professor convencionada aos 

impeditivos de caráter geral, relacionadas ao exercício do magistério in loco, interrupção de 

políticas educacionais governamentais, cortes de verbas e substituição de incentivos a longo 

prazo para implementação de estratégias emergenciais. “É necessário remeter a atuação do 

campo profissional aos conteúdos disciplinares, no caso das licenciaturas, o cotidiano da 

profissão professor. Na posição interacional de professor em formação, o licenciando 

                                                 

24 Nomenclatura das disciplinas fica a critério do colegiado dos cursos de Química. O mesmo é feito com a 

carga horária, sem ferir o total de 400h horas estipuladas para as Práticas pedagógicas, 400h para o Estagio 

Curricular e 200h para Atividades Complementares, bem como a carga horária de integralização do curso de 

2800 (duas mil e oitocentas), mediante Resoluções CNE/CP 001/2002 002/2002. 
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defronta-se com crenças, mitos, representações dos objetos culturais” (SOUZA; CASTRO, 

2016, p. 130-131). Nesse aspecto as licenciaturas reconheceram o mérito das instituições de 

ensino básico como indissociável e indispensável à profissionalização do licenciando. 

Na seara das discussões curriculares, imperativos e impeditivos, o artigo apresentado 

traz um breve diálogo acerca do debate curricular da/na formação docente no curso de 

Química, considerando os debates e as ausências que impactam o âmbito dessa formação. 

Consiste num espaço dialético entre as proposições das políticas que afeta a licenciatura no 

escopo das Diretrizes Curriculares Nacionais (CNE/CP Nº 002/20015), em que pese a 

formação holística e humanista do professor em detrimento da visão estritamente tecnicista 

voltada ao ideário contemporâneo de destituir o governo da obrigação precípua em ofertar 

formação de qualidade. 
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CAPÍTULO VI – O CENÁRIO SEMÂNTICO CONSTATADO 

Se você não sabe, pergunte. Se já sabe, pergunte mais. 

Faça as contas de quantas oportunidades você perdeu 

por vergonha de perguntar. Melhor, por vergonha de 

declarar a própria ignorância. No entanto ignorância 

não é defeito. Significa tão somente ignorar. 

Fernanda Pompeu. 

Se o ponto final encerra a busca, o ponto de interrogação inspira essa busca. No 

âmbito da natureza, perguntar possibilita que tudo se transforme e não se perca, mais que isso, 

nessa transformação tudo melhore e seja novamente matéria-prima para outras investigações. 

Imbuímos da inquietação premente para alicerçar esse estudo e seguimos para discussão. 

Algumas vezes, por medo de perguntar, preferimos ignorar situações e perdemos, 

talvez, a possibilidade de construir, de (re)construir e até mesmo de (des)construir 

determinadas visões sobre situações experenciadas. Ao ignorar engessamos nosso 

entendimento, diminuímos as possibilidades compreensivas, pois, entendemos os fatos apenas 

por um viés propositivo, um jeito único de percepção, resultado, limitamos, mais grave, 

damos por encerradas quaisquer perspectivas de transformação. 

Por compreendermos que a educação não se atém à única conjectura e, por isso, não 

admite que suas etapas, fases e níveis encontrem fim em si mesmos é que buscamos enfatizar 

seu aspecto dinâmico e plural quando propusemos abordar um de seus elementos, a formação 

inicial docente, entendendo-a como dispositivo basilar para constituir seu todo. Em vista 

disso, corroboramos com a comunidade científica em aprofundar pesquisas no que tange a 

discutir, descortinar e (re)criar uma epistemologia para docência que não reproduza discursos 

depreciativos aos cursos preparatórios, responsabilizando-os pelo insucesso do ensino básico.  

Alves (2012) já chama atenção para isso ao trazer um estudo no qual os documentos e 

programas norteadores das reformas educacionais definem a formação de professores como 

elemento-chave para impulsionar desenvolvimento nacional, sem esquecer que investimento 

no Ensino Superior não dirime o encargo com ensino básico. Se há o imperativo de uma 

formação qualificada do professor para atuar no ensino básico, este por sua vez, não caminha 

apenas com o professor. Há um conjunto de fatores materiais (investimento, expansão, 

universalização, permanência, política curricular e política de valorização docente) que são 

elementos cruciais para desafogar a reponsabilidade exclusiva no professor. 
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Desse modo, como sugerido na metodologia, a investigação valeu-se da proposta 

qualitativa com ênfase na análise interpretativa fenomenológica sobre a subjetividade 

enunciada nas respostas dos sujeitos. Parafraseando Husserl (1989), aos sentidos analisados, 

não pretendemos e nem podemos inferir julgamentos sobre o objeto e/ou os fenômenos 

analisados no sentido mais literal que estes podem ser. Nossa intenção é trazer as claras a 

essência dos fenômenos como eles são, como são possíveis, como são pensados - atos da 

consciência -, da coisa em si. 

Com auxílio da técnica Grupo Focal, a discussão permitiu um amplo espaço de 

investigação ao reunir licenciandos que compartilham de ambiências acadêmicas comuns 

alimentadas por condições pessoais, vividas no decorrer da vida estudantil e/ou nas vivências 

profissionais. Por considerarmos a linguagem como um produto vivo, logo em constante 

transformação é, por isso, cerne da interação social, entrelaçado as condições materiais e 

históricas de cada tempo é que optamos pela análise interpretativa das constatações. 

Num coletivo de professores em formação inicial, por exemplo, está presente a 

individualidade no coro de distintas vozes, há as tensões e estas se cruzam e estabelecem 

relações interlocutivas, a voz individual, posição dialética sobre uma determinada 

situação/condição, faz-se ouvir quando agregada a vozes outras formantes de um discurso 

grupal no qual a dimensão contextual, as relações dos sujeitos entre si alimentadas por 

horizontes já vividos, manifestam sentidos sobre o enunciado. Nesse cenário cabe ao 

pesquisador tomar para si os discursos, bem como os comportamentos, interpretando-os 

conforme os cenários indicados pelo grupo. 

Para produção dos Grupos Focais, a pesquisadora, após ter apresentado o escopo da 

investigação, passou um roteiro, Direcionamento Provocativo, contendo injunções: 1. Por que 

escolheu o curso na modalidade licenciatura (docência)?; 2. Por que escolheu licenciatura 

em Química quando no entorno há 5 outros cursos de licenciaturas (docência científica)? e 3. 

Como observa (no curso) a aproximação da formação inicial com a identidade docente? A 

partir desses três questionamentos a discussão foi conduzida de modo que permitisse aos 

participantes se manifestarem. Cada uma das questões acima foi debatida, para só então 

acontecer os registros escritos. No decorrer das colocações foi percebido momentos de 

descontração, apreensão e aprendizagem. Os motivos, as convicções, expectativas e 

perspectivas foram abordados sem qualquer constrangimento. As tensões ocorridas foram, 

sobremaneira, enriquecedoras afinal era um momento no qual os licenciandos sentiam 

surpresa em relação a impressão dos colegas, por não ser semelhante à sua, considerando que 

estavam nas mesmas vivências acadêmicas. Compreenderam que as coisas estão postas, nossa 
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percepção é que não. Ela se forma e (re)forma na medida em que permitimos refletir as 

vivências se fazendo e (des)fazendo no decorrer do processo. 

Nos Grupos Focais os acadêmicos assinaram o Termo de Livre Consentimento 

Esclarecido – TCLE e tomaram posse de um roteiro enviado previamente via e-mail. Com 

efeito os colaboradores não hesitaram, mas deixaram claro que não gostariam de ser filmados, 

o que de certa forma foi pertinente para participação mais enfática de alunos tímidos e outros, 

às vezes, dispersos no momento da discussão. Desse modo recorremos às respostas por escrito 

após a discussão. A pesquisadora também se sentiu mais confiante sem a filmagem ou 

gravação, pois, os participantes são de seu convívio laboral. A não utilização da gravação de 

vídeo ao invés de dificultar a execução das discussões nos Grupos Focais, fez com que a 

pesquisadora atentasse com mais ênfase aos modos como os discursos eram produzidos. Foi a 

maneira de olhar para algo conhecido com um olhar distante, desprovido de inclinações 

pessoais, já que quanto mais preciso (impessoal) fosse o contato com as informações, mais 

credibilidade teriam as interpretações, uma vez que os conhece com propriedade o suficiente 

para impregnar impressões advindas do tempo como formadora desses licenciandos. 

Outrossim, as respostas estão transcritas com correção. 

Foram quatro encontros significativos, dos quais as respostas serão aqui analisadas. A 

impossibilidade em realizar mais encontros deu-se em decorrência do público pesquisado não 

entrar num consenso acerca dos dias e horários. É preciso dizer que os participantes trabalham 

durante o dia, inclusive aos sábados. Quando não, participam de atividades curriculares, de 

pesquisa e extensão no contraturno. 

 Conforme Gatti (2005), a técnica do Grupo Focal facilita a troca de ideias, 

experiências, sentimentos, comportamentos e pontos de vista, geradores, até mesmo, de 

mudança de opinião ou de fundamentação da posição inicial. Muito do que almejamos para 

vida profissional faz parte de uma totalidade maior, na qual a história individual dos sujeitos, 

protagoniza quereres e não quereres dos/nos quais nem sempre se pode escapar. 

Os dados foram obtidos no Grupo Focal. Realizamos 4 grupos focais, sendo no G1 (3 

licenciandos), G2 (4 licenciandos), G3 (3 licenciandos) e G4 (4 licenciandos) num total de 16 

participantes matriculados no ano civil 2017 nos semestres letivos: 1º, 3º, 5º e 7º e os 

licenciandos matriculados ano civil 2018 na turma do 1º semestre. Os grupos denominados de 

G1, G2, G3, e G4 contaram com a participação distinta de licenciandos, isto é, semestres 

variados e até dessemestralizados, por isso, não identificação desses e dos cursos. 

Nesse formato foi possível ouvir mais vozes. A decisão de manter a participação 

aberta para todos os acadêmicos, independente do semestre letivo, deu-se por considerar a 
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indissociabilidade entre a formação teórica e o exercício profissional. Isto significa o quanto o 

diálogo entre o curso e atividade in loco precisam manter uma relação aberta, transparente e 

constante, 

[...] estabelecendo uma dialogicidade com os demais componentes curriculares e 

uma estreita articulação entre a formação docente e o exercício profissional através 

de atividades de ensino, pesquisa e extensão vivenciados nos diversos espaços 

educativos (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO, 2016, p. 44). 

Subjaz que no decorrer do processo formativo a garantia da concomitância entre 

unidade formadora, unidades da Educação Básica e até de espaços não institucionalizados 

precisa promover e zelar pelo envolvimento dos acadêmicos, administrando aparato 

necessário para o desenvolvimento e enriquecimento de conhecimentos e habilidades relativos 

à docência.  

No curso pesquisado os primeiros contatos com o Ensino Básico ficam a cargo da 

disciplina Pesquisa e Práticas Pedagógicas I, integrante do Núcleo II – Núcleo de 

Aprofundamento e Diversificação de Estudos das Áreas de Atuação Profissional25, segundo 

definição das Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação Inicial e Continuada em nível 

superior, Resolução nº 02 de julho de 2015 e do Programa Institucional de Iniciação à 

Docência – Pibid, uma oportunidade a mais para mesclar ensino, pesquisa e extensão, 

promovendo, para professores formadores, professores da área e futuros professores, espaço 

de amplo aprendizado a partir de situações – didático/pedagógicas – cotidianas inerentes ao 

ensino de Química.  

Isso significa adentrar num espaço com múltiplas facetas nas quais o fenômeno 

pesquisado, sentido, se arquiteta mediante as implicações dos sujeitos (licenciandos) para o 

objeto (formação docente) em toda sua estrutura. Lembra-nos Ferreira (2017, p. 80): 

A docência, atividade inerente ao professor, carrega em seu âmago a relação da 

formação e do desenvolvimento profissional. Os sujeitos que a exercem se formam 

por meio da experiência, dos saberes historicamente construídos e adquiridos antes 

da entrada na profissão e no decorrer da carreira, que traz traços de um percurso 

profissional carregado de experiências, rupturas e sentimentos diversificados. 

Nesse movimento reconhecemos os licenciandos imersos num processo de formação 

complexo, amplo e multirreferenciado por um currículo social, cultural, econômico, às vezes 

hegemônico, outras vezes polarizado, permeado por convergências e divergências que ora se 

                                                 

25 No IF Baiano, campus Guanambi, a disciplina Pesquisa e Práticas Pedagógicas I é ofertada no 1º semestre e 

compreende 105 horas de estudos teóricos e práticos relacionados à Introdução à Prática Docente. O propósito é 

“[...] refletir sobre trajetórias pessoais, vivências de formação profissional realizadas durante o curso e do fazer 

pedagógico sobre temáticas da realidade escolar. Articula as diferentes áreas do conhecimento e diferenciados 

saberes oriundos da práxis pedagógica, possibilitando a efetivação do Meta-Eixo Transversal específico e 

pedagógico (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO, 2016, p. 48). 
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atravessam, se complementam e/ou se distanciam, tecendo cenários formativos do geral para 

particular. 

Assim, no que tange à construção dos sentidos, consideramos coeso subsidiar essa 

discussão com informações alusivas à escolha da modalidade do curso (licenciatura) e ao 

curso de Químico propriamente dito, informações quase sempre marginalizadas, quando se 

trata dos vieses sobre a formação do professor. 

Na tentativa de identificarmos os sentidos atribuídos pelos licenciandos ao curso 

preparatório para a carreira docente no ensino de Química, levantamos três perspectivas 

discursivas polarizadas nas dimensões: formação docente, dimensão sobre formação científica 

e constituição identitária com a profissão (profissionalização) na formação inicial. 

Na primeira dimensão, Formação Docente, consideramos necessário conhecer os 

motivos que fizeram esses colaboradores optarem pela licenciatura em detrimento do 

bacharelado e tecnólogo ofertado pela Instituição. 

A segunda dimensão, Formação Científica, é discutida a partir do porquê escolheu 

licenciatura em Química quando no entorno há 5(cinco) outros cursos de licenciaturas, sendo 

um destes também pertencente ao leque das Ciências Exatas. Falar de formação científica 

incide, para o público de modo geral, remeter a questões relacionadas a inovações e 

informações pertencentes a experiências/experimentos com pessoas de jaleco afirmando, 

negando e redefinindo posições lançadas como conhecimento. 

Finalmente na terceira dimensão, Constituição Identitária, para conhecer os sentidos 

sobre a formação docente recorremos à compreensão que estabelecem entre 

aproximação(ões)da formação inicial com a identidade docente. Essa constituição identitária 

depreende do intercâmbio entre o sujeito e suas experiências individuais e profissionais. No 

mesmo ritmo que se constrói, (des)constrói e (re)constrói, algumas vezes, traz consigo 

elementos do contexto, outras vezes ignora a persuasão externa e se adjetiva com gestos de 

resistências; numa miscelânea de significações não deixa de imprimir a singularidade. 

A ideia de caminhar pelas dimensões anteriormente mencionadas, incide no fato de 

termos em mente o movimento dialógico enquanto propulsor de significações não estanques, 

ou seja, o contexto imediato entrelaça com o contexto histórico dando forma ao conteúdo das 

falas. 



104 

 

6.1 PRIMEIRA DIMENSÃO: FORMAÇÃO DOCENTE 

Nessa dimensão observa-se os motivos pelos quais foi feita a opção pelo curso na 

modalidade licenciatura, bem como as implicações dessa escolha. Julgamos necessário 

conhecer a motivação dos cursantes/colaboradores, pois, entendemos o quanto a formação 

inicial pode impulsionar ou frear a busca pela profissão. Por isso, vemos na graduação 

laboratório rico, dinâmico e controverso. No Quadro 11 destacamos os sentidos identificados 

nessa primeira dimensão: aproximação com a docência, aproximação com a área de Ciências 

Exatas e/ou especificamente com a Química, empregabilidade, proximidade da residência. 

Quadro 11 – Formação Docente 

Graduan

dos em 

Química 

Semestre 

letivo 
Sobre a escolha da modalidade Sentido Pibid 

Nildete 1º Primeiramente escolhi o curso na 

modalidade em licenciatura por sempre 

sonhar em ser professor, atuar na 

docência, por admirar a profissão. 

Proximidade com docência. Sim 

Raquel 1º Afinidade com o ensinar, o gostar de 

passar conhecimento diante e também a 

facilidade no curso e em encontrar 

trabalho, mesmo não sendo bem 

remunerado. 

- Proximidade com a área de 

exatas e/ou especificamente 

com a Química; 

- Preocupação com o 

mercado de trabalho. 

Sim 

Luísa 1º Pela modalidade ser ofertada próximo a 

minha residência. 

- Proximidade com a 

residência. 

Não 

Aline 1º Porque sempre achei lindo este trabalho, 

de não apenas transmitir conhecimentos 

aos alunos. Mas, prepara-los como seres 

humanos críticos. 

- Proximidade com docência. Sim 

José 3º Escolhi o curso de licenciatura por falta 

de opção. Entre os cursos do Campus 

essa foi a graduação que mais me 

interessou. 

- Falta de opção. Sim 

Ana 3º Pelo mercado de trabalho. - Empregabilidade. Não 

Juliana 3º Pois eu acho a profissão professor muito 

linda, e também porque quero ser 

professora de educação especial. 

- Proximidade com docência. Sim 

Marcos 5º Pela facilidade em exatas, o horário que 

torna mais fácil para achar um emprego 

e um gostar da profissão professor. 

- Proximidade com a área de 

exatas e/ou especificamente 

com a Química; 

- Empregabilidade. 

Sim 
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Quando 11, continuação 

Janaina 5º Porque acredito que é através da 

educação que se pode construir um país 

e um mundo melhor. E me vi atraída por 

tentar fazer com que isso aconteça 

através da minha atuação em sala de 

aula, buscando melhorar a qualidade do 

ensino onde eu estiver de acordo com o 

que estiver ao meu alcance. 

- Docência enquanto 

mecanismo de transformação 

social. 

Sim 

Jaquelin

e 

5º Porque quero ser professora, pois é uma 

área que eu gosto. 

- Proximidade com docência.  

- Proximidade com a área de 

exatas e/ou especificamente 

com a Química; 

Não 

Junior 7º Não foi uma escolha. Era a única opção 

que conseguir passar para cursar a 

graduação próximo de casa.  

-  Falta de opção; 

-Proximidade com a 

residência. 

Sim 

Bernardo 7º Devido à aptidão de lecionar e ministrar 

conteúdo das áreas de exatas. 

- Proximidade com a área de 

exatas e/ou especificamente 

com a Química; 

Não 

Ricardo 7º Porque era nessa modalidade que eu 

tinha condições e disponibilidade para 

fazer. 

- Fatores externos à docência. Não 

Eliane Irregular Por sentir a necessidade de melhorar/ 

transformar a educação, mudando não só 

de dentro pra fora, nas também o acima 

de tudo de fora pra dentro. 

- Docência enquanto 

mecanismo de transformação 

social. 

Não 

Bianca Irregular Eu não escolhi especificamente a 

licenciatura e sim a química 

(especificamente a química orgânica). 

Apesar de já ter querido ser professora 

em alguns momentos de minha vida essa 

não era minha primeira escolha, porém, 

durante o curso, aprimorou-se o quesito 

licenciatura.  

- Proximidade com docência.  

- Proximidade com a área de 

exatas e/ou especificamente 

com a Química; 

Sim 

Marília Irregular Apesar de tentar fugir do labor docente, 

sinto grande afinidade com a 

licenciatura, no meu caso, segunda 

licenciatura em curso. 

- Proximidade com docência. Não 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Descritores como: profissão linda, sonhar em ser professor, construir um país e um 

mundo melhor, necessidade de melhorar/ transformar a educação e afinidade com o ensinar 

se propagaram nos discursos, fazendo a pesquisadora se remeter à ideia na qual a profissão se 

faz em detrimento de quaisquer estigmas externos. 
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Para Nildete (1º semestre), “[...] escolhi o curso na modalidade em licenciatura por 

sempre sonhar em ser professor, [...], por admirar a profissão, Aline (1º semestre), “Porque 

sempre achei lindo este trabalho, [...] de não apenas transmitir conhecimentos aos alunos. 

Mas, prepará-los como seres humanos críticos.” e Jaqueline (5º semestre), “Porque quero 

ser professora, pois, é uma área que eu gosto.” A decisão pela docência tomada a partir das 

subjetivações proferidas à profissão. 

A propensão pelo magistério é subsidiada por aspectos pessoais, gostar, admirar, 

achar uma profissão linda e sonhar e querer a profissão. Em se tratando de pesquisa, tem-se a 

impressão de que seja, dizeres irrefletidos, impulsionados pela emoção. Contudo, a atribuição 

de sentido dessas falas resgata o prestígio social tão fortemente minimizado na profissão. 

Atribuem à docência relevância basilar para construção de uma educação cidadã na qual os 

sujeitos tomem seu lugar de fala e possam construir uma sociedade equânime. Docência como 

mecanismo para reestruturar o meio social, como percebido por Eliane (semestre irregular), 

“Por sentir a necessidade de melhorar/transformar a educação, [...]” e Janaina (5º 

semestre), “Porque acredito que é através da educação que se pode construir um país e um 

mundo melhor”. 

São ditos que expressam a ênfase na concepção crítica do professor, em sua ação 

contextualizada e na função social que possui a educação. Para Giesta (2001), decidir pela 

docência, entre outras significações, pode representar a realização objetiva de um ideal, de um 

desejo que reverbera na formação “do outro e de si mesmo”, na investida de mobilidade social 

ou de emprego com certa estabilidade. Subentende uma concepção contextual de atuação, isto 

é, a docência se faz pela ação pujante de ver algo positivo em detrimento das adversidades, 

em abrir novos espaços de reflexão sobre velhos temas, tornar a pensar o não mais pensado. 

Para isso, apontam Silva e Marcondes (2010) é preciso que na formação inicial sejam 

considerados contextos sociais com aspectos políticos, econômicos e ambientais. Nessa ótica 

é possível pensar na atuação do egresso/professor voltado à formação de um aluno atuante, e 

nessa medida, transformador de sua realidade desfavorável. 

Um professor que mantenha neutralidade entre o que ensina e os modos, de como o 

faz, provavelmente não quer, por comodidade ou medo do enfrentamento diante do novo, 

pensar concepções outras de professoralidade. Acreditamos que autorreflexão, transgressão, 

retroalimentação são, algumas características marcantes da/na profissão/professor. Tal 

adjetivação, comenta Tardif (2014), é também construída na formação inicial, no trânsito 

entre os sabres disciplinares, sabres curriculares e sabres experenciais e sabres da formação 

profissional. Inserção de novas tecnologias, competitividade e melhor colocação são 
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elementos estimuladores do investimento pessoal na esfera educativa. É bem verdade que na 

área de educação essa relação é diretamente proporcional, pois, se espera que o egresso tenha 

o conhecimento tácito do seu escopo de formação específica alijado às competências para 

lidar com as nuanças do ensino/aprendizagen(s). 

As intenções nas falas são, de fato, pilares importantes para estruturar as escolhas 

profissionais e nos remete ao ideário da construção de um profissional autoral (SOUZA; 

COSTA, 2016) que se monta e (des)monta a partir das relações estabelecidas entre sua 

percepção e os estímulos oriundos de sua conexão com o entorno, conferindo significados. 

Embora pareça trivial perguntar o motivo da escolha pela modalidade licenciatura, já que 

inferências diversas são presumíveis, precisamos entender quão importante este momento da 

escolha se faz para o futuro profissional. No senso comum dizemos que é um divisor de 

águas, pois, para tanto continuar na primeira escolha ou a partir dela buscar outras formações, 

identificamos como  é carregado de sentido ao ponto em que é provido de intenção, isto é, não 

estar por estar, mas o é em atenção a um anseio, imbricado nesse sujeito, provavelmente, pelo 

fato de querer se aventurar no desconhecido ou se aprofundar em algo que lhe é caro.  

O autoconhecimento nos licenciados pesquisados sobre aproximação com a formação 

docente, modos de ser e estar, são fundantes para se constituir sujeito frente ao mundo 

subjetivo e ao mundo profissional. Vê nas condições subjetivas, achar a profissão linda e 

gostar de ensinar, aspectos substanciais para alicerçar e reconhecer o tornar-se professor 

ciente do impacto social de seu trabalho. Isso posto, é mister salientar que tal visão amorosa 

do processo de formação quase sempre não deixa contemplar atributos éticos, estéticos e 

políticos, já que, a pulsão pela transformação, para usar-se como ferramenta de transformação 

social, conduz à ação reflexiva.  

De súbito, ao ouvir as respostas, mesmo em meio às tensões presenciadas, à medida 

que os participantes verbalizavam, me remeti a um excerto freiriano, sobre esperança, 

apreendida nos tempos de licencianda. Como traz (FREIRE e GUIMARÃES 2014, p.35), 

“não é, porém, a esperança um cruzar de braços e esperar. Movo-me na esperança enquanto 

luto e, se luto com esperança, espero”. Não é atributo deste trabalho discutir a obra Freireana, 

bem como a representatividade que esta apresenta, tampouco reduzir a formação de professor 

como um ato de boas intenções, até porque a intenção por si só não dá conta de aliviar as 

tensões formativas didático-metodológicas na graduação em relação ao fazer em sala de aula. 

No entanto nos faz pensar a formação docente para além da burocratização dos 

ditames curriculares para a perspectiva de um professor construído na reflexão-na-ação 

debatido por Schön (1992) e romper com tradições ideológicas impostas para abrir caminho 
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para uma autonomia compartilhada, afirma Imbernóm (2011). Em tempos de descrédito dos 

valores e ideais norteadores de uma sociedade acolhedora das alteridades, subjaz manter 

acordada a fé no ser humano e nas possibilidades de ação/reação/transformação. 

Nessa contextura o sujeito se identifica, se confunde com o objeto, revelando o projeto 

de vida, entrelaçado com o projeto profissional, pautada em princípios éticos, estéticos e 

políticos. A percepção é sempre a percepção de algo e nesse ato tem-se não só o sujeito, mas 

também um objeto para ele (FREITAS et al., 2012). O anseio, a vontade, logo o campo das 

subjetivações, motivou a inserção no curso e nesse entendimento é presumível compreensão 

de que a formação contemple projeções subjetivas sem perder seu caráter científico, sua 

relação com a conjuntura, às vezes, relação de dominação do contexto sobre os processos 

educativos. 

Outra percepção trouxe à baila assuntos recorrentes da/para formação inicial, como o 

acesso e permanência. Aqui traremos esses dois aspectos sob o viés da proximidade com a 

residência, conforme as falas de, Luísa (1º semestre), “Pela modalidade ser ofertada próximo 

a minha residência.”, Junior (7º semestre), “Não foi uma escolha. Era a única opção que 

conseguir passar para cursar a graduação próximo de casa” e Ricardo (7º semestre) “Porque 

era nessa modalidade que eu tinha condições e disponibilidade para fazer”. 

Esses dizeres trazem evidências que muitas das opções por Química se deram por 

circunstâncias externas aos graduandos. Nem sempre os pequenos centros puderam atender a 

demanda estudantil de seu entorno. Nas licenciaturas das Ciências Exatas, o campo 

profissional realmente fica a desejar, principalmente, em municípios do interior. Salvo 

algumas exceções, a matrícula num curso de Química, Física ou Matemática denota reais 

possibilidades empregatícias, quer seja nas escolas públicas ou particulares ou nos 

subempregos das chamadas bancas de reforço. Nessa esteira de raciocínio obtemos uma 

lógica semântica para justificar os prós da expansão dessas licenciaturas. Por si só a existência 

de campus em locais afastados já é uma vitória substancial para jovens ingressantes e 

docentes em serviço se qualificarem no campo profissional. 

Constatamos essa via direta, nos dizeres de Raquel (1º semestre), “[...] encontrar 

trabalho, mesmo não sendo bem remunerado”, Ana (3º semestre), “Pelo mercado de 

trabalho” e Marcos (4º semestre) “[...] torna mais fácil para achar um emprego [...]”. Dadas 

as estatísticas sobre queda da procura de jovens para as licenciaturas e a consequente falta de 

professores formados para as Ciências Exatas entre 2010 e 2017, queda de 7,6% no índice de 

concluintes desses cursos (SEMESP 2016), assinalamos a efetiva ociosidade dessas vagas no 

mercado, possibilitando uma saída profissional para quem almeja a entrada no mercado 
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através do Ensino Superior, licenciatura específica. Paradoxalmente, a mesma pesquisa 

revelou que 39,5% dos formandos em cursos de licenciatura estão trabalhando na sua área de 

atuação, destaque para as disciplinas de Química, Física e Matemática.  

Esse paradoxo contextual mostra um quadro apreensivo para a carreira docente; será o 

desaparecimento da profissão26? Será que o acúmulo das responsabilidades direcionadas à 

escola, em especial, as de responsabilidade da educação assistemática, estão sobrecarregando 

os colegas de profissão?  Ou será tudo isso uma questão de aumentos percentual nos 

holerites? Fica aqui um convite à próximas investidas de reflexão sobre o panorama da 

formação docente.  

Nessa esteira de raciocínio obtemos uma lógica semântica para justificar os prós da 

expansão dessas licenciaturas. Por si só, a existência dos campus que ofertam licenciaturas da 

área das Ciências Exatas em locais afastados já é uma vitória substancial para jovens 

ingressantes e trabalhadores se qualificarem no campo profissional. 

Em que pese um cenário caótico e desanimador para as licenciaturas, ao ponto de se 

tornar escolha por não ter outras alternativas, como vemos na fala de José (3º semestre), 

“escolhi o curso de licenciatura por falta de opção [...]”, deduzimos que essa modalidade não 

está por completo destituída das alternativas escolhas formativas. Há os que optam pelo 

desejo de estudar e exercer a profissão, veem na docência realização pessoal e profissional, 

características da maioria dos entrevistados. Notamos quão demasiadas, e não há problema 

algum em idealizar uma profissão, são as perspectivas formativas proposta para formação 

docente. 

Os enunciados norteiam o quanto as realidades pessoais e sociais dos licenciandos, 

hão de fomentar significações permeadas pela dubiedade complemento/contradição. Aquilo 

que um sujeito possui como significado é dependente do lugar – momento atual – de onde o 

discurso acontece, sem por isso deixar de ser carregado de imbricações ulteriores e 

posteriores, causadoras de impactos substanciais. 

Para a Fenomenologia, então, o sentido é percebido quando acoplar uma ambiência 

simultaneamente imediata refletida à uma anterior. Por exemplo, na fala de Bianca (semestre 

irregular), “[...] não escolhi especificamente a licenciatura e sim a Química orgânica”. 

Apesar de o atrativo ter sido algo específico, “Química orgânica”, a formação docente não 

deixou de ser vislumbrada, tanto que foi evidenciada no decorrer do curso. Isto representa a 

                                                 

26 O termo foi usado no sentido figurado para enfatizar o descaso da administração pública com a carreira 

docente, sobretudo, no ensino básico. A convivência, nesse seguimento, tem mostrado e permitido prioridade em 

falar sobre o esfacelamento nas condições de escolarização. 
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intencionalidade em se formar para professor sem perder de vista a essência dessa escolha, a 

parte dentro do todo. Esclarece Hurssel (1989) não vemos o mundo como um mero universo 

das coisas, mas como um mundo de valores que varia em seu próprio conteúdo.  

A empatia com os saberes da Química também é corroborada por Bernardo (7º 

semestre), “Devido à aptidão de lecionar e ministrar conteúdo das áreas de exatas.”, ao 

admitir a escolha pela licenciatura ter sido feita. Tal desvelamento mostra que o contexto 

imediato esteve para além do abstrato, sinalizando que a escolha não foi aleatória; satisfação 

de atributos pessoais e familiaridade com o conteúdo específico do curso impulsionaram que, 

em meio a oferta de Ensino Superior, o sujeito buscou a licenciatura. Percebemos nessa 

dimensão o quanto a relação de contradição é expressiva. 

Quando o sentido é atribuído em decorrência do vivido não significa que seja 

percebido do mesmo modo pelos demais envolvidos. A experiência em comum só é assim 

caracterizada ao se tratar de condições rotineiras que acometem somente ao sujeito coletivo. 

Esse, por sua vez, não atribui parâmetros próprios ao coletivizar um acontecer, suas 

impressões são resultado da percepção geral oriundas do cenário em questão, ou seja, é a base 

de toda a estrutura do texto. 

6.2 SEGUNDA DIMENSÃO: FORMAÇÃO CIENTÍFICA (LICENCIATURA 

ESPECÍFICA) 

 

Nas respostas do quadro 12, sobre o porquê da escolha pela licenciatura em Química 

em detrimento das demais licenciaturas oferecidas pelas instituições na região, percebemos o 

quão necessárias foram/são as transgressões epistemológicas. Aqui, em particular, despiu um 

campo revestido de certezas indiscutíveis, para um espaço de dúvidas, de aproximação com o 

sujeito cotidiano. 

 

Quadro 12 – Escolha da Licenciatura em Química 

Graduandos 

em Química 

Semestre 

letivo 
Formação Científica (escolha pela 

Licenciatura em Química em detrimento 

de outros cursos de Ciências Exatas) 

Sentido Pibid  

Nildete 1º Sempre pensei em cursar Pedagogia 

por ter afinidade em lidar com 

crianças, mas sempre parei pra pensar 

que na área de linguagens tenho 

bastante dificuldade, aí optei por 

Química pelo fato de ser na área de 

exatas que tenho mais afinidade. 

- Proximidade com a 

área de exatas e/ou 

especificamente com a 

Química. 

Sim  
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Quadro 12, continuação 

Raquel 1º Por gostar de cursos que sejam 

relacionados com exatas. São bem 

vistos no mercado, não são 

“chatos”, que só contém leituras. 

- Proximidade com a área 

de exatas e/ou 

especificamente com a 

Química; 

- Preocupação com o 

mercado de trabalho. 

Sim  

Luísa 1º Porque não senti afinidade com as 

outras licenciaturas ofertadas. E 

tenho afinidade com Química, e 

iniciei essa graduação, pois a vi 

como um grande e incansável 

desafio. 

- Proximidade com a área 

de exatas e/ou 

especificamente com a 

Química; 

- Desafio, devido ao nível 

de dificuldade do curso. 

Não  

Aline 1º Minha vontade seria fazer 

Pedagogia, porém preferir 

escolher um curso de área 

específica, no qual, Química foi o 

curso que eu tinha mais afinidade. 

- Proximidade com a área 

de exatas e/ou 

especificamente com a 

Química. 

Sim  

José 3º Ainda que eu não quisesse ser 

professor, tenho lembranças boas 

dos meus professores de química. 

- Associação com o Ensino 

Médio. 

Sim  

Ana 3º Falta de professores de Química 

na região. 

- Empregabilidade. Não  

Juliana 3º Na verdade, eu não queria em 

Química, mas como é federal 

optei. 

- Falta de opção. Sim  

Marcos 5º A escolha do curso foi por causa 

de diversos fatores como: 

empregabilidade, moradia, 

locomoção, horário do curso e por 

ser um curso que procura no 

diversos ares e profundidade. 

- Empregabilidade; 

- Horário do curso. 

Sim  

Janaina 5º Porque desde o ensino 

fundamental tive o interesse 

despertado pelas ciências da 

natureza, e após conhecer o que 

rege a Química em específico tive 

mais interesse por esta área da 

ciência. 

-Proximidade com a área 

de exatas e/ou 

especificamente com a 

Química. 

Sim  

Jaqueline 5º Porque foi o único curso que eu 

poderia cursar, visto que o IF 

Baiano não oferece outro curso no 

turno noturno. 

- Horário do curso. Não  

Junior 6º Porque o curso é da área de 

exatas, e o que tinha possibilidade 

de ir e voltar para casa todos os 

dias. 

- Proximidade com a 

residência. 

Sim  
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Quadro 12, continuação. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Afinidade é a palavra de ordem dessa segunda dimensão. Neste aspecto ascendemos 

essa sintonia com os estudos em Química pode ser conferida a identificação desses alunos 

com os conjuntos de fórmulas que compõem os conteúdos das Ciências Exatas, estudos sobre 

o meio natural instituídos através das aulas experimentais, apropriação de temos técnicos, 

quase sempre, não usáveis, no cotidiano do aluno, institucionalização da Ciência enquanto 

espectro de prestígio acadêmico e social e/ou pela reciprocidade ao professor. Situação 

Bernardo 7º A proximidade com as disciplinas 

de exatas me motivou a escolher o 

curso, bem como a ausência de 

profissionais da Química no 

mercado de trabalho. 

- Proximidade com a área 

de exatas e/ou 

especificamente com a 

Química; 

- Preocupação com o 

mercado de trabalho. 

Não  

Ricardo 7º Porque o mercado de trabalho na 

área de professor em química tem 

mais oportunidades e o curso é 

oferecido a noite. 

- Empregabilidade; 

- Horário do curso. 

Não  

Eliane Irregular Por ser um curso tido como difícil 

e por sentir afinidade com a 

matéria. 

- Proximidade com a área 

de exatas e/ou 

especificamente com a 

Química; 

- Desafio, devido ao nível 

de dificuldade do curso. 

Não  

Bianca Irregular Durante o terceiro ano do EM a 

química orgânica me chamou 

muito a atenção (principalmente 

em funções orgânicas e o que diz 

respeito a alimentos), por isso a 

escolha por esse curso. (Obs.: 

Minha primeira escolha não seria 

o curso em questão, mas ele foi o 

que mais se aproximou e 

preencheu as minhas finalidades). 

- Associação com o Ensino 

Médio. 

Sim  

Marília Irregular Acredito que a escolha nunca é 

aleatória, nesse caso, a 

aproximação da química foi por 

conta das memórias do Ensino 

Médio. Um segundo ponto 

significante, que pode ser dito, 

refere-se ao mundo do trabalho, 

visto que nossa região, quando 

entro no curso, por volta de 2013 

ainda tinha carência de 

professores nessa área. 

- Associação com o Ensino 

Médio; 

- Empregabilidade. 

Não  
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semelhante ocorre nas demais áreas do saber, mas quando falamos sobre disciplinas que 

envolvem conteúdos científicos, percebemos a pertinência do movimento curricular. 

Adverte Lopes (2006), as disciplinas científicas são evidenciadas como um conjunto 

de sabres entendidos como necessários ao fazer pedagógico. A legitimidade do que se deve 

ensinar e do que se deve aprender perpassam pela autoridade da educação científica centrada 

nas disciplinas das Ciências Exatas. As falas de Nildete (1º semestre), “[...] optei por Química 

pelo fato de ser na área de exatas que tenho mais afinidade”, Luísa (1º semestre), “Tenho 

afinidade com Química e iniciei essa graduação.”, Aline (1º semestre), “Minha vontade seria 

fazer Pedagogia, porém preferi escolher um curso de área específica, no qual, Química foi o 

curso que eu tinha mais afinidade” e Bernardo, (7º semestre), “A proximidade com as 

disciplinas de exatas me motivou a escolher o curso, [...].”, ilustram esse desenho. 

O laço criado com o estudo em Ciências Exatas, especificamente em Química, no 

ensino básico, culminou para escolha da graduação. Entretanto, é oportuno suscitar 

preocupação pedagógica no que diz respeito à reprodução de práticas livrescas, instrumentais 

e distantes do mundo teórico/prático dos alunos. 

Ao chamar de preocupação pedagógica, induzimos que uma educação científica em 

seu sentido mais puro requer reconhecimento que o papel de ensinar depreende conhecer com 

ênfase o conteúdo a ser trabalhado, no que se refere à aprendizagem, aos obstáculos 

epistemológicos para tal exercício, como também na inserção desse conteúdo no meio social. 

Cachapuz (2005) alerta sobre a influência das práticas pedagógicas no futuro dos alunos, ao 

dizer que, hoje é notório o quanto os alunos tomam para si e reproduzem as ações 

metodológicas, as concepções que seus professores assumem acerca da natureza da ciência e 

materialização da formação docente. 

Assim, concluímos que essa valoração ao escopo dessas disciplinas, por exemplo, é 

um dos fatores responsáveis pela opção da docência nessa área. Nesse tocante depreendemos 

ser o currículo ente representacional da carreira escolhida. Em maior ou menor instância, na 

escolarização já conseguimos identificar algumas facilidades diante das matérias. Essa 

representação, infere numa dialética arriscada para o licenciando, pois, sinaliza Maldaner 

(2006, p. 62) pode haver “[...] tentativa de transferência de uma sequência de conteúdos, 

baseada na lógica do conhecimento químico estruturado, de quem já sabe Química, e não na 

lógica de quem precisa aprender a Química”. 

Dito de outro modo, há uma nítida e íntima relação entre ciência/professor – 

ciência/aluno – aluno/disciplina na qual os papéis se confundem e, por isso, se refazem; a 
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materialização da profissão, fica por conta de saber que pelo fato de entender a matéria, se 

fizer como aprendeu, os outros também entenderão. 

Assim, se não há como fugir de um ensino com teorias padronizadas e aulas 

roteirizadas, não há também como permanecer com práticas e depoimentos imersos no ciclo 

de produção repetitiva no qual todos os alunos possuem condições satisfatórias para 

compreender os conteúdos. Há uma visão mais ampla da docência nas licenciaturas. Gostar da 

disciplina, ou não gostar de textos, como enfatiza Raquel (1º semestre), ao dizer que elegeu a 

carreira na Química, “Por gostar de cursos que sejam relacionados com exatas. São bem 

vistos, no mercado, não são “chatos”, que só contém leituras”, não compõe prerrogativa 

para ser professor da disciplina. Até porque gostar do produto, necessariamente, não quer 

dizer que goste do processo de fabricação desse produto. 

Tal condição fez do currículo formativo para professores de Química uma espécie de 

apêndice científico no qual as discussões versam sobre o desenvolvimento da ciência, um 

estudo tido como difícil, sendo acessível para poucos. Essa blindagem, infelizmente, recaiu 

sobre disciplinarização da Química nas escolas. Certo modo, os alunos atribuem a essa 

disciplina o status, entre outras características, de complicada, abarrotado de prescrições 

técnicas e sem aproximação com a realidade; o conhecimento científico é algo impalpável, 

irrefletido e, por isso, desnecessário. Afirma Maldaner (2006, p. 34) “[...] a consequência 

desse processo é a sobreposição de uma racionalidade única, a racionalidade instrumental ou 

técnica.”. Isso reafirma e instiga à transformação paradigmática sobre um novo jeito de ver e 

fazer ciência, uma epistemologia que derruba os currículos exacerbadamente instrumentais 

das licenciaturas que revalide o movimento dos pesquisadores da área sobre a necessária 

renovação do ensino das ciências. 

É a afinidade com a disciplina ou seu escopo de pertencimento que permite ao 

professor se aproximar e servir como referência para o alunado. A disciplina sozinha não 

garante identificação. Subjaz um aglomerado de conceitos, fórmulas, instruções que, 

necessariamente, não precisam ser esmiuçados pelo profissional professor. 

Isso significa que o crédito depositado a essa forma de pensar a Química na 

licenciatura, requer atravessamento desse continuum, mediante a reflexão dialógica entre as 

Ciências Pedagógicas e a Ciência Química. Acentua as diretrizes da Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação inicial em nível superior cursos de licenciatura, 

Art. 5º. A formação de profissionais do magistério deve assegurar a base comum 

nacional, pautada pela concepção de educação como processo emancipatório e 

permanente, bem como pelo reconhecimento da especificidade do trabalho docente, 

que conduz à práxis como expressão da articulação entre teoria e prática e à 
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exigência de que se leve em conta a realidade dos ambientes das instituições 

educativas da educação básica e da profissão (BRASIL, 2015). 

Logo, na formação inicial, concepção de educação, emancipação – pedagógica, social 

e política – do aluno, são contributos relevantes para destituir uma cultura de estudos sem 

nexo com um currículo ativo, construído nas reentrâncias dos fazeres, a princípio do professor 

formador com o licenciando e, num segundo plano, entre o egresso e profissionalidade 

laborativa. Uma das características mais marcantes do discurso científico é a estruturação da 

linguagem na busca pela eliminação da subjetividade. Já o discurso escolar, reflete Almeida 

(2012, p.154), “subentende inúmeras representações possíveis sobre a finalidade da escola 

[...], especificidade e caráter político dos discursos formulados a partir dessa instituição e/ou 

que nela circulam”. 

Portanto, o currículo, essa terceira pessoa das relações professor/aluno e 

ensino/aprendizagem, em todos os níveis de escolaridade, está diretamente ligado ao 

redimensionamento dado às temáticas abordadas, no que alude aos conceitos historicamente 

(de)limitados, bem como, no ensino e aprendizagem desses conceitos. Em acordo com 

Sacristán (2000) vislumbramos no currículo, 

Ideias pedagógicas, estruturação de conteúdo de uma forma particular, detalhamento 

dos mesmos, reflexo de aspirações educativas mais difíceis de moldar em termos 

concretos, estímulo de habilidades nos alunos, etc. Ao desenvolver uma prática 

concreta de modo coerente com qualquer desses propósitos, o professor desempenha 

um papel decisivo (SACRISTÁN, 2000, p. 173). 

Essa perspectiva significa que no cerne desse currículo está o sujeito reconhecendo 

aquilo que ele é, com vistas ao que quer se tornar. Produzimos e somos redimensionados para 

além de discursos epistêmicos. Buscamos na imagem do professor, em sua postura 

profissional, referenciais para nortear nossas opções, em especial, na adolescência, fase na 

qual alterações físicas, biológicas e psicológicas se descobrem desacomodadas, em 

decorrência de atender as demandas sociais concernentes ao mundo do trabalho, à escolha da 

profissão. Nesse período, a tendência é ficarmos próximos de pessoas com as quais nos 

identificamos, principalmente, no quesito emocional. 

No círculo de convivência está o professor, figura singular, portadora de todas as 

respostas que precisamos. Se estabelece entre o professor e consequentemente, a disciplina 

ministrada, uma relação simbiótica na qual o discente se vincula ao professor através da 

legitimidade impressa em seu fazer, sua autoridade intelectual imputada pelas vivências da 

academia, vivências laborais e vivências de formação continuada. As falas seguintes, Bianca 

(semestre irregular), “Durante o terceiro ano do EM a Química orgânica me chamou muito a 

atenção”, Janaina (5º semestre), “Porque desde o Ensino Fundamental tive o interesse 
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despertado pelas ciências da natureza e após conhecer o que rege a Química em específico, 

tive mais interesse por esta área da ciência” e José (3º semestre), [...] Ainda que eu não 

quisesse ser professor, tenho lembranças boas dos meus professores de Química.”, 

apresentam a clareza da reciprocidade professor/aluno/disciplina. 

Na ambiência com esses sujeitos, os professores do componente curricular Química 

deixaram marcas positivas que foram convertidas e decisivas, mas não somente à carreira 

profissional. O professor é o primeiro conteúdo concreto e semântico que o aluno lê. Na 

interação entre educando/educador depreende concordâncias, discordâncias protagonizadas, 

em princípio, do aluno para a figura do professor. Quem está por traz daquela imagem que 

expressa a responsabilidade pelo futuro profissional de milhares de estudantes? A forma como 

trabalha o conteúdo, posicionamentos, o modo como encara a profissão influenciam na 

identificação ou não que os alunos terão com a disciplina. A todo tempo estamos sendo 

estudados, avaliados aprovados e reprovados. 

A minha formação em Química, Física e Matemática, foi mediada por alguns 

grandes professores, de quem não era pensado perder uma aula: sentada na primeira 

fila, tomando notas sobre o que o professor dizia ou escrevia (...) para que tal se 

tornasse depois um recurso para estudo, e emprestando os cadernos no dia seguinte 

para os colegas (MARTINS, 2012, p. 163). 

A escolarização se veste, especialmente, da natureza social, o que significa 

concomitância entre a função de ensinar os conteúdos e a regência fundamentação 

socializadora. De modo similar também o é, pelo menos em teoria, a formação docente. Ter o 

currículo como questão técnica, engessada, destoante das engrenagens política, social e 

cultural é ter/manter um imbróglio de teorias sem representatividade dos contextos nos quais 

foi elaborado. 

Hoje com o advento da quebra de fronteiras, o acesso e as informações fornecidos 

pelos veículos de comunicação de massa não é mais raro crianças, jovens e até adultos 

interessados pela área de ciências. Esse interesse nascido no acontecer, no se manter 

conectado com o mundo mostra uma ciência do dia a dia, das transformações que acontecem 

no cozimento dos alimentos, na limpeza das casas nos canais de internet, no uso de materiais 

espaços alternativos, fora dos laboratórios. Se não por isso, mas avaliando esse quadro é 

possível inferir que o interesse pela área tenha crescido e ultrapassado gerações. Talvez tenha 

conferido apreço de jovens às disciplinas cursadas no Ensino Médio e o prosseguimento de 

cursos voltados para área. 

O perfil do trabalho docente aliado à visão positiva acerca da disciplina impede o 

enraizamento de estereótipos contrários sobre o ensino de um conteúdo. A Química, com 
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menor frequência, mas ainda presente quando mencionada como uma disciplina prazerosa, 

causa espanto; raríssimas vezes deixou o rol das disciplinas mais difíceis. Realmente um 

ensino estritamente propedêutico com ênfase no aspecto memorístico e ministrado à revelia 

de assuntos gerais com pertinência social nem sempre há de deixar marcas benéficas. Como 

na área de humanas, o discurso escolar pode se valer de atributos didáticos e pedagógicos 

mais atrativos sem descaracterizar a objetividade do ensino científico. 

Pela minha experiência de aluna no Ensino Fundamental II e Ensino Médio é possível 

atestar a situação acima, relatando quão urgente se fazia a presença do professor de Química 

nas escolas públicas e particulares. Em alguns casos esse papel era desempenhado pelo 

licenciado em Biologia, o que até certo ponto era compreensível, dado os pontos em comum 

entre as duas formações pertencentes a grande área de Ciências da Natureza. Porém, não 

foram poucos os casos nos quais o professor de Química era interpretado pelo bioquímico, 

enfermeiro e farmacêutico. Com a inexistência de profissionais licenciados concursados 

associado aos ajeites políticos estadual e municipal, era muito fácil preencher a ociosidade das 

vagas de professores com profissionais outros desprovidos de saberes intencionais docentes. 

A lembrança das aulas são as memorizações de fórmulas e estilos de problemas que, 

se fossem diferentes, posição das fórmulas e inserção de textos não contidos nos livros 

referencias da atividade modelo, não conseguíamos resolver. Impossível esquecer uma 

avaliação final na qual o professor pediu que decorássemos a tabela periódica e, chamando 

um a um pedia para que identificássemos, pelo símbolo, qual era o elemento químico. É 

preciso mencionar que essa “atividade” foi conferida como instrumento avaliativo da matéria. 

Qual o sentido em decorar a tabela periódica se desde o antigo vestibular até o atual ENEM 

ela vem no final do caderno das disciplinas de exatas? Lembra Ferreira (2017, p. 86) “[...] a 

docência deve ter como referência uma leitura plural da realidade, principalmente da 

formação docente”. O saber-fazer do professor em muito se assemelha ao estilo de 

aprendizagem ofertado pela formação. 

Um professor que mantenha neutralidade entre o que ensina e os modos de como o 

faz, provavelmente não quer, por comodidade ou medo do enfrentamento diante do novo, 

pensar concepções outras de professoralidade. Acreditamos que autorreflexão, transgressão, 

retroalimentação são, algumas, características marcantes da/na profissão/professor. Tal 

adjetivação é também construída na formação inicial no trânsito entre os sabres disciplinares, 

saberes curriculares e saberes experenciais e sabres da formação profissional (TARDIF, 

2014). Inserção de novas tecnologias, competitividade e melhor colocação são elementos 

estimuladores do investimento pessoal na esfera educativa. É bem verdade que na área de 
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educação essa relação é diretamente proporcional, pois, se espera que o egresso tenha, no 

mínimo, conhecimento tácito do seu escopo de formação. 

 Como na primeira dimensão, aqui notamos a relevância dada às questões relativas a 

saída da Academia para minimizar o déficit de professores disciplinares. A partir das 

atividades didático-pedagógicas engendradas pelos docentes e discentes do curso foi que as 

discussões sobre a profissionalização do professor dessa disciplina começaram adentrar o 

quadro geral de necessidades formativas da região, como observado por Marília (Irregular), 

“Um segundo ponto significante que pode ser dito refere-se ao mundo do trabalho, visto 

que nossa região, quando entrei no curso, por volta de 2013, ainda tinha carência de 

professores nessa área.”, Ana (3º semestre) “Falta de professores de Química na região.”, 

Ricardo (7º semestre) “Porque o mercado de trabalho na área de professor em Química tem 

mais oportunidades [...]” e outros. 

Essas falas são reveladoras não só da rápida inserção no mercado de trabalho, como 

também o desaparecimento e esfacelamento da docência no Ensino Médio. Quando José (3º 

semestre) diz: “Escolhi o curso de licenciatura por falta de opção [...]”, nos remetemos a um 

assunto que tem sido amplamente discutido pela literatura no âmbito das questões de 

formação docente: a não busca pela licenciatura como primeira escolha de curso e possível 

carreira (PEREIRA, 2000; ARROIO et al., 2006; LIBÂNEO, 2006; SCHEIBE, 2010; 

GRABOWSKI, 2013; ALVES; SILVA, 2013; GATTI, 2014). Infelizmente esse dizer, mesmo 

que de uma realidade ímpar, está contido e é reflexo do cenário nacional, ressalta Bernadete 

Gatti (2014), já é dado conhecido que a carreira docente não tem exercido suficiente atração 

para os jovens concluintes do Ensino Médio, em especial para o trabalho com áreas 

disciplinares específicas, como matemática, física, química etc. dessa forma as licenciaturas 

abrem espaço para entrada licenciandos que, por uma infinidade de fatores, não podem cursar 

a graduação desejada. 

Dessa forma entendemos que os licenciandos têm no curso de Química um conjunto 

de premissas conceituais, reflexões epistemológicas e ações pedagógicas que, combinadas 

com as crenças e convicções sobre o que é ciência, culminam na/para formação/educação em 

que a formação teórica dialoga com a formação prática e (re)cria realidades, rememora fatos 

passados deslocando-os de seu fazimento para compreendê-los no contexto de vigência. Falar 

de formação científica incide para o público de modo geral remeter a questões relacionadas a 

inovações e informações pertencentes a experiências/experimentos com pessoas de jaleco 

afirmando, negando e redefinindo posições lançadas como conhecimento. 
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6.3 TERCEIRA DIMENSÃO: IDENTIDADE DOCENTE NA FORMAÇÃO INICIAL 

 

Considerando as duas dimensões acima discursivadas, percebemos o quanto a 

investigação em questão tem contribuído para a melhor compreensão sobre os sentidos 

atribuídos a formação inicial à docência no que tange os cenários formativos do currículo do 

curso com a constituição identitária docente e sua relação com a escolha pela licenciatura e a 

formação específica. De acordo com Garcia, Hypolito e Vieira (2005), os docentes, em geral, 

têm algo em comum, a saber: todos se dedicam ao ensino. Contudo, essa condição margeia às 

eventuais singularidades que os permeiam. 

Não é possível enquadrar todos os docentes em um mesmo grupo, pelo fato de todos 

terem um objetivo em comum, visto que o que lhes compõe é diverso. Isso é convidativo e 

cabe e convém uma reflexão sobre o pensamento que segue Garcia, Hypolito e Vieira (2005, 

p. 47), 

Tratar da identidade docente é estar atento para a política de representação que 

instituem os discursos veiculados por grupos e indivíduos que disputam o espaço 

acadêmico ou que estão na gestão do Estado. É considerar também os efeitos 

práticos e as políticas de verdade que discursos veiculados pela mídia impressa, 

televisiva e cinematográfica estão ajudando a configurar.  

Esses mesmos autores salientam que os profissionais podem ter 

essências/necessidades diversas, o que justificaria os seus espaços de atuação. Educação 

Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Superior, em instituições formais ou 

não, públicas ou privadas. O que os conduziu a cada escolha é crucial para se compreender os 

preceitos da identidade de todo e qualquer profissional. 

Diante disso e considerando a atual conjuntura, é mister ratificar que, de fato, pensar a 

identidade docente não é válido se não considerarmos a realidade cultural e local do sujeito, 

bem como a política de representação que sustenta os dizeres que, comumente, são veiculados 

nas mídias. Pensar a mesma também não se limita a uma reflexão pronta e acabada, visto que 

a identidade humana, seja pessoal ou profissional, é aperfeiçoada e influenciada no transcorrer 

da vida por fatores sociais, políticos, familiares, econômicos, entre outros. 

Reportando-nos à identidade dos estudantes da graduação em Química do IF Baiano, 

grupo colaborador neste trabalho, é viável considerarmos que há múltiplas identidades, umas 

bem semelhantes e outras bem distintas, entre si. Vale frisar, desde já, que a escolha pelo 

curso, por parte dos estudantes, se deu por motivos variados e, em raros casos, por afinidade 

com o mesmo. Assim, no Quadro 13 é apresentado o posicionamento dos graduandos frente 
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à compreensão que estabelecem entre aproximação(ões) da formação inicial com a identidade 

profissional. 

Quadro 13 – Aproximação da formação inicial com a identidade profissional 

Graduandos 

em Química 

Semestre 

letivo 

Aproximação da identidade docente com a formação 

inicial 
Sentido Pibid 

Nildete 1º Observo como desafio diário, como graduando e 

futuramente professora. 

- Proximidade 

entre formação 

inicial e 

contínua na 

construção da 

identidade 

profissional.  

Sim 

Raquel 1º Como uma nova oportunidade e com muitos desafios. - Desafiador. Sim 

Luísa 1º Estamos começando a ter contato com públicos, 

acostumando, aprendendo a criar nossa identidade 

docente. E acredito que essa graduação é o que vai 

consolidar nossa identidade docente. 

- A relação 

teoria/prática 

aproxima 

formação 

inicial e 

identidade 

profissional. 

Não 

Aline 1º Eu, como pibidiana, e já tendo contato mesmo sendo 

indireto com os alunos, já me desperta o prazer pela 

docência que antes já tinha, porém agora completa 

com a prática. 

- A relação 

teoria/prática 

aproxima 

formação 

inicial e 

identidade 

profissional. 

Sim 

José  3º Desde o início do curso fazemos atividades referentes 

a sala de aula, o curso tem muito de áreas 

pedagógicas. 

- Aspectos 

metodológicos 

aproximam 

formação 

inicial e 

identidade 

profissional. 

Sim  

Ana 3º O curso possui contato com a prática e isso nos ajuda 

a desenvolver a identidade profissional. 

- A relação 

teoria/prática 

aproxima 

formação 

inicial e 

identidade 

profissional. 

Não 

Juliana 3º Dificuldades em cima de dificuldades, pois 

infelizmente é uma profissão desvalorizada. 

- Identidade 

profissional é 

desvalorizada. 

Sim 
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Quadro 13, continuação. 

Marcos 5º A identidade profissional surgiu 

devido as aulas de reforço que, me 

fizeram sentir o ser professor. 

- Identidade profissional a 

partir das práxis. 

Sim 

Janaina 5º Para quem está fazendo o curso de 

licenciatura em Química e tem a 

pretensão de atuar como docente, 

vejo a formação inicial como boa 

para que se possa ter uma ideia 

teórica do que a sala de aula possui 

para que se possa atuar, porém a 

prática através de oficinas e aulas 

ainda necessita ser melhor conciliada 

com a teoria já ministrada. 

No meu caso a identidade com a 

docência foi se tornando mais 

concreta com o passar do tempo no 

curso principalmente pela minha 

experiência anterior com o PIBID. 

- A relação teoria/prática 

aproxima formação inicial e 

identidade profissional 

Sim 

Jaqueline 5º Sim, pois o curso licenciatura em 

química nos oferece e nos prepara 

para a vida de professor, através dos 

estágios e das aulas pedagógicas. 

- A relação teoria/prática 

aproxima formação inicial e 

identidade profissional 

Não 

Junior 7º A primeiro momento desanimador, 

mas no final foi gratificante. 

- Expectativa só atendida ao 

final do curso. 

Sim 

Bernardo 7º A formação inicial é substancial na 

adesão das características e 

habilidades fundamentais para o 

exercício da docência. 

- A relação teoria/prática 

aproxima formação inicial e 

identidade profissional 

Não 

Ricardo 7º Os materiais pedagógicos ajudam 

bastante a identificarmos como 

professores, por isso, eles devem 

estar presentes desde o 1º semestre, 

além do contato com a sala de aula 

que acontece também no do 2º 

semestre. 

- Aspectos metodológicos 

aproximam formação inicial e 

identidade profissional. 

Não 

Eliane Irregular Durante o curso aprendemos muito, 

várias teorias são discutidas e as 

vezes até confrontadas e cada umas 

dessas discussões auxiliam no 

aprimoramento do fazer-se professor, 

mas, em minha opinião e prática, a 

identidade docente só se revela na 

prática e continua sempre em 

formação diante de cada nova 

aprendizagem e novos desafios. Vejo 

que teoria e prática tem que andar de 

mãos dadas e que é necessário 

investir na formação docente. 

- A relação teoria/prática 

aproxima formação inicial e 

identidade profissional 

Não 
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Quadro 13, continuação. 

Bianca Irregular Durante a formação um dos 

principais fatores de identidade no 

curso foi minha participação no 

PIBID e as experiências em 

diferentes ambientes escolares 

durante os estágios supervisionados 

- A relação teoria/prática 

aproxima formação inicial e 

identidade profissional 

Sim 

Marília Irregular Por ter tido uma outra formação 

pedagógica, em minha primeira 

formação, observo que essa 

instituição deixa a desejar no quesito 

formação docente, apesar, dos 

projetos que a mesma possui, o 

PIBID, por exemplo. Entendo que o 

saber docente é construído no dia a 

dia da sala de aula, nas experiências 

proporcionadas. Essas vivências são 

de suma importância, enquanto 

alunos, ao passo que nos dar uma 

noção prévia dos desafios a serem 

encarados na futura profissão. 

A maior dificuldade que se pode 

apontar é que as áreas específicas do 

curso, são muito exploradas e 

cobradas, entendo que são 

necessárias para o saber, mas muitas 

vezes, essas, são desvinculadas do 

sentido de sabe-las para ensinar.  

- Não há aproximação da 

formação inicial com a 

identidade profissional. 

Não 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Nas inferências de José (3º semestre), “Desde o início do curso fazemos atividades 

referentes à sala de aula, o curso tem muito de áreas pedagógicas”, Ricardo (7º semestre) 

“Os materiais pedagógicos ajudam bastante a identificarmos como professores, por isso, eles 

devem estar presentes desde o 1º semestre, além do contato com a sala de aula que deveria 

acontecer também a partir do 2º semestre” e Eliane (semestre irregular), “Vejo que teoria e 

prática tem que andar de mãos dadas e que é necessário investir na formação docente”, 

notamos a aproximação entre o currículo formativo e a constituição da identidade docente. 

Tais impressões impelem que, para além da individualidade na interpretação curricular do 

curso, este transita ora na ênfase prática, ora na teórica e, como ficou claro, no entrelaçamento 

entre essas duas instâncias. 

Na licenciatura em estudo esse cenário é configurado no acréscimo de 4 (quatro) 

disciplinas pertencentes às Ciências Pedagógicas: Pesquisa e Prática Pedagógica V, VI, VII e 

VIII, num total de 8 (oito) componentes voltados a estudos interdisciplinares, a saber: Práticas 

e Pesquisa Pedagógicas I: introdução à prática docente; Práticas e Pesquisa Pedagógicas II: 
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ensino de ciências; Pesquisa e Práticas Pedagógicas III: planejamento, avaliação e prática;  

Pesquisa e Práticas Pesquisa Pedagógicas IV: Educação e Diversidade, Pesquisa e Práticas 

Pedagógicas V: Laboratório de recursos didáticos I – Atomística; Pesquisa e Práticas 

Pedagógicas VI: Laboratório de recursos didáticos II – Transformações Químicas; Pesquisa e 

Práticas Pedagógicas VII:  Laboratório de recursos didáticos III - Equilíbrio Químico e 

modelo cinético molecular e Pesquisa e Práticas Pedagógicas VIII: Laboratório de recursos 

didáticos IV - Funções Orgânicas (PPC, 2016). 

Daí se entende a ênfase num currículo que permita enquadres e itinerários de formação 

nos quais estejam presentes perfis multifacetados de professor é manter-se próximo daquilo 

que suscita os alunos “[...] é permitir que falem ou expressem suas maneiras de pensar, suas 

próprias visões de mundo [...] é preciso dialogar com suas maneiras de ver o mundo.” 

(MACHADO; MORTIMER, 2012, p. 24), assim como amadurecer essas “visões de mundo”, 

lançar mão de perspectivas atemporais, lembrar que o cabedal trazido da formação não 

imprime teorias mortas, vazias ou ideias utópicas. 

A concepção curricular, nesse sentido, oferece ambientes formativos que sustentam 

tanto a formação específica em Química quanto a formação para o ensino de Química. A 

busca por um professor próximo do seu público, próximo do tempo desse público, das 

convicções que os acompanham, das demandas contemporâneas que os influenciam 

constituem significações presentes nas discussões sobre currículo das licenciaturas. Mediar 

esse universo sortido dos educandos com a prática docente institui na formação compreensão 

em relação ao currículo da formação inicial de professores. Afirmam Carvalho e Gil-Pérez 

(2011) que o conhecimento não se refere somente às áreas do saber pedagógico, que são os 

conhecimentos teóricos e conceituais, mas se referem diretamente às áreas do saber-fazer, que 

correspondem aos esquemas práticos de ensino e ao saber, sendo para tal é necessário 

desvelar quais as concepções do professor em relação ao conteúdo que está ensinando, aos 

caminhos pela qual a aprendizagem ocorre e como proceder o ensino. 

Para Bianca (semestre irregular), “Durante a formação, um dos principais fatores de 

identidade no curso foi minha participação no PIBID e as experiências em diferentes 

ambientes escolares durante os estágios supervisionados”. Nota-se que a constituição da 

identidade profissional de José tem se dado em suas vivências, principalmente durante as 

atividades práticas, onde atua como próximo a professores e estudantes por meio do PIBID.  

Inserido no Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Estudos das Áreas de 

Atuação Profissional, os estágios colaboram com o aprofundamento teórico/prático dos 

licenciandos ao inseri-los na Educação Básica. Jéssica (5º semestre), também enfatiza a 
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aprendizagem da docência nos estágios ao dizer que, “[...] o curso de licenciatura em 

Química nos oferece e nos prepara para a vida de professor, através dos estágios e das 

aulas pedagógicas” Dizemos que tal inserção propicia enriquecimento curricular no sentido 

de mostrar a dinâmica de funcionamento da escola. São 405h de atividades de observação, 

interação, semi-regência e regência nas escolas parceiras. 

Atualmente, a partir do 5ª semestre os graduandos são direcionados às escolas via 

Estágio Supervisionado I, para vivenciarem o universo disciplinar, compreendendo a 

caracterização e diagnóstico da situação do ensino-aprendizagem da disciplina de Química na 

Educação Básica em turmas do 9º Ano do Ensino Fundamental. Regimenta o PPC do curso, 

observações e registro da realidade escolar (aulas, projetos desenvolvidos, reuniões, diretrizes 

a serem cumpridas), suporte ao professor titular, na preparação de material didático e na 

execução das aulas e o exercício de professor (PPC, 2016). Até o 8º semestre, final do curso, 

para o matriculado regular, o futuro professor terá como experimentar a sala de aula, nos anos 

finais do Ensino Fundamental, turmas de 9º ano e no Ensino Médio a ênfase nos 

procedimentos de observação e reflexão com vistas a atuação em situações contextualizadas e 

à resolução de situações-problema, ao articular a IES/escolas/comunidade, por meio de 

projetos nos campos educacional e tecnológico. 

Situação semelhante expressa Aline (1º semestre) “Eu, como pibidiana e já tendo 

contato mesmo sendo indireto com os alunos, já me desperta o prazer pela docência que 

antes já tinha, porém agora completa com a prática” e Janaina, que vai além e tece uma 

reflexão acerca da relação teoria/prática enquanto base para consolidação da sua identidade 

com a docência. 

Para quem está fazendo o curso de licenciatura em Química e tem a pretensão de atuar 

como docente, vejo a formação inicial como boa para que se possa ter uma ideia teórica 

do que a sala de aula possui para que se possa atuar, porém a prática através de oficinas e 

aulas ainda necessita ser melhor conciliada com a teoria já ministrada. “No meu caso a 

identidade com a docência foi se tornando mais concreta com o passar do tempo no curso 

principalmente pela minha experiência anterior com o PIBID” Janaina (5º semestre). 

As políticas de fomento a prática docente como o PIBID são de fato estabilizadoras 

das tensões acometidas ao início da formação do licenciando. Para construção do caminho até 

a identidade docente e desta até a profissionalização, o programa, personificado na ação dos 

bolsistas nos subprojetos, tem se revelado um valioso instrumento de intensificação da relação 

teoria e prática e interpretação da realidade laboral. Obara (et al.,2017) consolida o lugar do 

Pibid no seio da elaboração identitária com a profissão, dizendo que o PIBID cumpre o papel 
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de motivador do interesse pela profissão docente e é um campo frutífero para a idealização de 

uma identidade docente, reelaborando-a ao passo que exercita a profissão nos projetos de 

intervenção. 

Isso significa que exercendo tarefas de observação, participação, planejamento e 

elaborando estratégias para lidar com situações de aprendizagens (contextualização, do 

conteúdo, obstáculos para aprender, relação interpessoal entre professor e comunidade 

escolar), os pibidianos podem traçar perspectivas de profissionalização. 

No curso pesquisado, uma referência entre tantas outras benfeitorias oriundas da 

adesão ao programa são as possibilidades de reter um olhar mais otimista no que se refere a 

elementos típicos da atuação do professor de Química, como as aulas práticas. No 

ensino/aprendizagem em Química, pelo teor histórico da disciplinarização da ciência, as aulas 

práticas são ferramentas substanciais para atrair a atenção dos alunos, especialmente em 

conteúdos não materializados pela consciência. Nessa seara Santana (et al., 2017) assinalam 

que adesão ao programa vem contribuir significativamente para viabilizar estratégias 

diversificadas para o ensino das ciências, na ausência de recursos instrumentais e 

metodológicos, admitindo o uso de materiais alternativos como forma de adaptar a 

experimentação à realidade encontrada nas escolas públicas. Esse é só um exemplo concreto 

no qual também atestamos a constância do projeto e vamos mais adiante ao inferir que sem 

possibilidades formativas diversas, o licenciando se sente limitado em sua ação, já que não 

pode prover meios de burlar as condições insatisfatórias no fazer do professor. 

É fato que a experiência teórica e prática contribuem na formação e/ou reforma da 

identidade profissional de um sujeito, no entanto, não se pode desvincular a mesma do meio 

no qual se dá. Em se tratando de um profissional da educação é relevante mencionar que atual 

conjuntura brasileira não é convidativa para se buscar melhorias no tocante à formação 

docente, tanto que os aspirantes e os já docentes “Reconhecem que não atendem mais aos 

desejos e expectativas dos superiores, mas não têm dentro de si a busca por outras posições e 

funções” (ALVES, 2007, p. 280), o que quer dizer que não querem ir além, mas não podem 

desistir do ofício e acabam optando por permanecerem como estão. 

Considerando os professores, nesta configuração (identidade estável ameaçada), 

construiriam sua identidade profissional prevalentemente por meio das atividades 

cotidianas, pela experiência direta, valorizando sobremaneira a aquisição de “saberes 

práticos”. Não buscam novas formações e estabelecem relações e dependência com 

a chefia e, mediante qualquer desestabilização nessa relação se sentem ameaçados. 

Adaptam-se ao sistema, aos programas para atender às exigências, não participam 

dos processos decisórios (ALVES, 2007, p. 281). 
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A necessidade de estar trabalhando, de ter uma segurança financeira, obriga os 

profissionais da educação a se adequarem ao sistema, mesmo não compactuando dos 

princípios que regem o mesmo. Como afirmado anteriormente, a teoria e a prática, o mundo 

utópico e o real, conduzem os sujeitos à sua formação identitária. Isso fica nítido nas falas de 

Luísa (1º semestre) quando diz, “Estamos começando a ter contato com públicos, 

acostumando, aprendendo a criar nossa identidade docente. E acredito que essa graduação 

é o que vai consolidar nossa identidade docente” e Bernardo (7º semestre), “A formação 

inicial é substancial na adesão das características e habilidades fundamentais para o 

exercício da docência”. Percebe-se que Luísa e Bernardo acreditam na influência das 

atividades práticas em sua formação, não se sabe, porém, se ele está atento às intempéries que 

enfrentará, visto que a prática nem sempre condiz com a teoria. 

Outra fala que merece destaque é a de Marília (semestre irregular), quando salienta 

que, 

Por ter tido outra formação pedagógica, em minha primeira formação observo que 

essa instituição deixa a desejar no quesito formação docente, apesar dos projetos que 

a mesma possui, o PIBID, por exemplo. Entendo que o saber docente é construído 

no dia a dia em sala de aula, nas experiências proporcionadas em sala de aula 

enquanto aluno de licenciatura, também são de suma importância, ao passo que nos 

dá uma noção prévia dos desafios a serem encarados na futura profissão. 

Como defendem Carvalho e Gil Pérez (2011, p. 81), a didática do ensino de Ciências 

pode desempenhar papel integrador se, somente se, reunir uma série de características, a 

saber: estar dirigida à construção de um corpo de conhecimentos específico; ser proposta 

como mudança didática do pensamento e do comportamento docente “espontâneo”; estar 

orientada a favorecer a vivência de propostas inovadoras e a reflexão didática explícita; 

estruturar-se a fim de incorporar o professor na pesquisa e inovação em didática das Ciências; 

e ser concebida numa conexão direta com as práticas docentes. 

Por tal reflexão atesta-se a pertinência de estudos que corroborem com investidas de 

políticas e programas voltadas às transformações didático-pedagógicas do ensino de ciências 

no qual professores em exercício/licenciandos/professores formadores mantenham o discurso 

articulado em torno de estratégias metodológicas de ensino que aliem o conhecimento 

técnico-científico específico ao conhecimento pedagógico, vinculado com o contexto político-

social, pois, este em maior ou menor instância, condicionará a política de formação de 

professores.  

Dito isto, pode-se afirmar que alguns dos futuros professores de Química não 

adentraram na área por interesse em fazer carreira na docência, mas pela oportunidade de 

ingressar no mercado de trabalho, já que há carência desse profissional. Partindo da premissa 
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de que os bons profissionais são aqueles que fazem o que gostam, parte dos sujeitos da 

pesquisa não se tornará um docente de qualidade. Em contrapartida, a variedade de 

motivações leva-nos a acreditar que mesmo não se limitando a meros formadores de cidadãos, 

tais profissionais têm condições de contribuir com a formação do educando, pois, possuem 

experiências distintas, o que corrobora em seus processos de ensino e aprendizagem. Nesse 

viés, é importante lembrar que, 

[...] as identidades docentes não se reduzem ao que os discursos oficiais dizem que 

elas são. Eles são mais que meros formadores de cidadãos, como querem as políticas 

curriculares oficiais. Negociam suas identidades em meio a um conjunto de 

variáveis como a história familiar e pessoal, as condições de trabalho e 

ocupacionais, os discursos que de algum modo falam do que são e de suas funções 

(GARCIA; HYPOLITO; VIEIRA, 2005, p. 48) 

Nesse sentido, e considerando as categorias já citadas, bem como as palavras de 

McDermott apontadas por Carvalho e Gil-Pérez (2011), os cursos de formação ofertados aos 

professores de ciências são como um conjunto de conteúdos científicos, sem ênfase no que se 

refere à preparação docente. Dito isso, McDermott sinaliza algumas características que 

impedem o sucesso desses cursos, enquanto formadores de professores, tais como: a) o 

formato expositivo das aulas; b) os “problemas-padrão”; c) o uso de materiais sofisticados nos 

laboratórios, não disponíveis nas escolas; d) a amplitude do currículo abordado e a pouca 

profundidade em conceitos. 

Se se pensa numa formação docente que possibilite o professor desenhar e/ou 

descobrir a sua identidade é essencial que ao mesmo sejam ofertados espaços, atividades e 

conteúdos, bem como reflexões que os enriqueça, não apenas que os faça cumprir a carga 

horária. A identidade profissional não se limita a um diploma, mas sim a “[...] uma construção 

social marcada por múltiplos fatores que interagem entre si” (GARCIA; HYPOLITO; 

VIEIRA, 2005, p. 54), isso nos remete à fala de Júnior (7º semestre) ao dizer que “a primeiro 

momento desanimador, mas no final foi gratificante.”, bem como de outros licenciandos 

que afirmaram opção pelo profissão e exercício como professor de Química em atendimento a 

fatores externos aos sujeitos, quais sejam: empregabilidade, moradia, locomoção, horário do 

curso pela profundidade apresentada pelo curso. 

Nota-se que a construção e a solidificação da identidade desse futuro profissional tem 

se dado a partir de fatores que têm poder sobre ele. Um misto de realidades atreladas 

desenhou a sua identidade profissional. Aqui, compartilhamos do mesmo entendimento de 

Alves (2007, p. 277) quando afirma que, 

O termo profissional deve ser apreendido num universo mais amplo do que o até 

então considerado pela sociologia das profissões, apreensão possível quando se 

considera as variáveis intervenientes na efetivação do trabalho. Este conjunto de 
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ações e relações desenvolvidas pelos sujeitos sociais afeta o trabalho e por ele são 

afetadas, instaurando um jogo dialógico cuja complexidade molda no tempo e no 

lugar as transações necessárias não só à conservação de estruturas, mas, e, 

sobretudo, a possibilidade de transformação das mesmas.  

Tendo como ponto de análise, nesse trabalho, informações referentes a um curso de 

licenciatura em Química, espera-se que o mesmo dê abertura para que os estudantes, além da 

aprendizagem específica da ciência, tenham momentos favoráveis que permitam construir 

conhecimentos que os ajudarão a lidar com as dificuldades que possam surgir ao longo da sua 

vida profissional. Por isso, e pensando na profissionalização docente, convém nos remetermos 

aos estudos de Hargreaves e Goodson (1996) quando propõem a seguinte classificação: a) 

profissionalismo clássico, b) profissionalismo como trabalho flexível, c) profissionalismo 

como trabalho prático, d) profissionalismo como trabalho extensivo e e) profissionalismo 

como trabalho complexo. Nota-se que o entendimento do termo “profissionalismo” sofre 

variações a depender dos predicativos que o complementa. 

6.4 SOBREPOSIÇÕES DOS ASPECTOS APRESENTADOS/PONTOS E 

CONTRAPONTOS NOS GRUPOS FOCAIS REALIZADOS 

 

Os nossos caminhos são inumeráveis, mas incertas são as nossas 

estadias. 

Saint-Jonh Perse 

No decorrer desse estudo o que mais fizemos foi traçar os caminhos a serem 

percorridos, não sabendo que deveríamos estar preparados para os entraves que nesse 

caminho poderiam aparecer. De fato, as obstruções no percurso foram muitas, umas mais 

leves, outras mais pesadas, mas nada que um novo olhar não pudesse reelaborar, planejar e 

agir novamente. Não são caminhos fáceis. Não são caminhos difíceis. São apenas caminhos a 

serem trilhados com a pretensão de se construir um jeito diferente olhar para o vivido, de 

pensar com esse contexto e criar uma nova história. Se chegamos até aqui é sinal que 

conseguimos driblar as adversidades, que tivemos competência suficiente para nos lançar face 

ao desconhecido ou ao conhecido ainda não explorado. 

Igualmente ocorre com os licenciandos; pensar os caminhos por eles trilhados requer 

entendimento que não há uma linearidade nas ações, quase sempre o diferente aparece, toma 

forma e (des)acomoda perspectivas e certezas. Independente do curso é um convite a 

compreender como são as histórias ali construídas, pois, os caminhos são os mesmos, mas 
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quem transita por eles são pessoas distintas, com intenções, pontos de partida e pontos de 

chegada distintos. 

Quando se resolve refletir acerca do que move alguém a optar por um curso de 

licenciatura na área de Ciências Exatas, para alguns, se faz um exercício de enxergar para 

além daquilo que nos dizem. E muito é dito. As expressões possuem um teor de admiração 

que vai desde a repulsa por ter escolhido uma área “tão difícil”, “tão distante” de nossas 

vivências, até o respeito, justamente, por trazerem em seu âmago esses sentidos, instituindo a 

ideia de que nem todos estão aptos a cursar. Há, porém, os que escolhem tais cursos por não 

concordarem com visões extremistas e alarmistas e associam o estudo da disciplina a 

conotações positivas. No entanto compreender o porquê a escolha é feita, está para além de 

adjetivações boas ou ruins, é preciso nos atermos àquilo que está nas entrelinhas que, por 

vezes, nem quem vive percebe que o vive. 

Nessa perspectiva e diante do tripé que sustenta este trabalho, o lugar do currículo 

formativo de uma licenciatura na construção dos sentidos atribuídos à formação docente, 

formação científica e a constituição identitária docente na formação inicial perpassando 

inúmeras variantes, é justo sinalizarmos o quão urgente é nos permitirmos conhecer o que 

move o outro, para onde o move e como o move. Não basta ao licenciando estar matriculado 

em um curso que lhe dará um diploma, é preciso, antes de tudo, que lhe garanta condições de 

exercer a profissão que escolheu, independente dos motivos que o tenha guiado para tal curso. 

É pensando nisso que o estudo sobre a formação inicial do docente é e há de ser 

sempre uma temática atual, visto que adequações precisarão acontecer constantemente, 

respeitando o público a quem atenderá, bem como o nicho (níveis de Educação Básica) que o 

mercado de trabalho oferece. Nesse viés, nos cabe voltar aos dizeres dos licenciandos do 

curso de Química quando relataram o porquê da escolha de um curso na modalidade 

licenciatura; o porquê da licenciatura em Química, quando no entorno há outras opções e 

como observavam a aproximação da formação inicial com a identidade docente. 

No decorrer dos diálogos, a cada relato falado/escrito evidenciamos algumas variantes 

que se sobressaíram e suscitaram em nós a prerrogativa de aprofundar nas análises. Esse 

aprofundamento não foi despertado pela surpresa das informações presentes nas revelações 

dos licenciandos, mas pelo nível de semelhança nas respostas de pessoas tão diferenciadas. É 

fato que os colaboradores dessa pesquisa têm perfis diferentes, mas tornam-se muito 

parecidos quando analisados pelo mesmo viés. 

Reportando-nos à identidade dos estudantes da graduação em Química do IF Baiano, 

grupo colaborador neste trabalho, é viável considerarmos que há múltiplas identidades, umas 
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bem semelhantes e outras bem distintas entre si. Vale frisar, desde já, que a escolha pelo 

curso, por parte dos estudantes, se deu por motivos variados: mercado de trabalho, afinidade 

com a disciplina, viabilidade de acesso e permanência (horário do curso, proximidade com 

residência), referência da vida estudantil e por falta de opção. Em meio à miscelânea de 

fatores elencados pelos colaboradores, sinalizamos que os sentidos atribuídos à formação 

inicial afirmam relação de proximidade entre aprendizagem da docência e constituição da 

identidade docente. 

Nesse ínterim destacamos a quase unanimidade dos pesquisados em afirmar que o 

curso propicia a aproximação da formação inicial com a identidade docente e esta, com a 

identidade profissional. Corroboramos com Ferreira (2017) ao mencionar que no processo de 

formação inicial as aprendizagens da docência são subsídios significativos para as incertezas 

do professor iniciante, pois, o início da profissão é marcado por choques, tensões e dúvidas, 

constitutivos do desenvolvimento profissional. Refletir sobre o início da carreira é, em dados 

momentos, remontar à Academia, aos cenários formativos transcorridos na condição de 

enfrentamento dos entraves. Para ilustrar, apresentamos o retrato dessa aproximação na 

Figura 2. 

Figura 2 – Aproximação entre formação inicial e identidade docente 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Nesse quesito, assinalamos que dentro desse quantitativo os licenciandos apontaram a 

importância das disciplinas pedagógicas para a profissão. No aspecto local, eis uma situação 
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que, se for verídica, proporcionará à região uma gama de profissionais competentes e capazes 

de refazer a história das aulas de Química do ensino básico, muitas vezes vistas como 

passatempo devido ao não preparo do profissional de quem a leciona. Importante mencionar 

que não adianta constar tais disciplinas no currículo do curso de licenciatura se o professor 

formador não zelar pela aprendizagem, além da teoria disciplinar e dos estigmas da profissão. 

A ênfase na formação dos cursos de licenciatura, em seus moldes tradicionais, está 

contida nos conteúdos da área. O químico, o físico, o historiador tenderiam sua atuação mais 

ao bacharelado, devido à complexidade dos conteúdos da área e a inferioridade com que é 

vista a licenciatura (BRASIL, 2002). Ocorre que a sala de aula é gerida por situações atípicas, 

imprevisíveis, alheias à uma formação que não congregue em seu currículo formativo 

conhecimentos específicos com conhecimentos pedagógicos ligando-os à atividades práticas, 

desabilita o perfil professoral disciplinar e habilita fazeres improvisados, vocacional e/ou 

reprodutivistas. Para reforçar essa reflexão nos reportamos às Diretrizes Nacionais para o 

Curso de Química, CNE 1.303 de novembro de 2001, ao mencionar que a atuação no 

magistério envolve metodologia de ensino diversas, despertar o interesse científicos dos 

alunos, organizar e usar laboratórios, elaborar projetos e avaliar programas de ensino e livros 

didáticos e indicar bibliografias contextualizadas (BRASIL, 2001). 

Urge, pois, elencar que é preciso definir o real papel da escola e das IES para, então, 

desenharmos a didática que atenderá às suas expectativas. Indubitavelmente, há uma crise 

na/da didática em virtude das inconstâncias pedagógicas que acabam por demandar um “jeito, 

uma fórmula uma receita” em como o professor pode instituir seu fazer. De fato, são muitas 

as inferências direcionadas à metodologia aplicada em sala. Contudo, isso não significa 

escolher entre esta ou aquela, significa lançar mão da que mais se adapta às necessidades 

disciplinares. No caso dos IFs, essa reflexão é atual e necessária, haja vista a oferta das 

licenciaturas pertencerem a um contexto que se assenta nos moldes de um ensino pragmático, 

utilitarista e de respostas rápidas ao mercado de trabalho. Contudo, não nos aprofundaremos 

porque o nosso objetivo aqui é outro.  

Nesse contexto, partindo da ideia de que as Ciências Pedagógicas são de suma 

importância na formação do profissional docente, porém ciente de as mesmas não estarem 

cumprido fielmente o seu papel, isso fica nítido quando um professor, supostamente 

preparado, não lança mão de estratégias contextualizadas para tratar os conteúdos da 

disciplina. Mortimer e Machado (2012) acrescentam, ainda, que além da não observância do 

professor em prover meios para facilitar a apreensão e compreensão do conteúdo, perde sua 
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característica de construção do pensamento químico e de (re)elaborações de visões de mundo 

e, nesse aspecto, a educação formal descaracteriza sua função social.  

Isso no reporta à uma outra questão de destaque que é o fato de poucos professores de 

Química na Educação Básica terem formação específica, havendo aqueles que nem são da 

área da educação, são bioquímicos, farmacêuticos e afins. Eis um chamado para refletirmos, 

qual a importância que a educação tem dado aos seus alunos quando contratam profissionais 

que desconhecem os princípios didático-pedagógicos que, por vezes, estão à frente do 

processo de ensino e de aprendizagem. Essa contextura é, sobremaneira, aflitiva para os 

pesquisadores e incentivadores da desmistificação de práticas docentes inconsistentes com o 

protagonismo responsável do professor em driblar insuficiências gerais (base incipiente dos 

alunos em interpretação e cálculos, falta de acervo bibliográfico atualizado, isso quando tem 

uma biblioteca nas escolas) e insuficiências típicas da disciplina (intimidade com a ciência, 

falta de laboratórios e/ou materiais para aulas práticas). 

Chassot (1993) adverte ser oportuno reforçar a desmistificação da Química, mostrando 

quão presente ela está em nossa vida, bem como sua importância no mundo atual. Em 

concordância, Trevisan e Martins (2006) sinalizam que as dificuldades dos alunos em 

aprender Química residem, justamente, em não a perceberem vinculada ao entorno, por isso, 

não reconhecem o significado ou a validade do que estudam. Portanto, se é tido que na 

formação inicial os cenários regidos pelo currículo subsidiam o trabalho do professor iniciante 

no que tange o aparato intradisciplinar e extradisciplinar, é responsabilidade desse currículo 

mostrar-se antenado aos movimentos de renovação pedagógica inerentes às políticas de 

currículo para o Ensino Básico e a pluralidade de sabres e fazeres da formação inicial. 

Em contrapartida, mesmo diante de algumas intempéries, ainda há alguns grupos que 

militam em prol de uma educação de qualidade, com profissionais habilitados e preparados 

para lidar em sua área de formação, ultrapassando o que preza a formação científica e 

atingindo, na mesma proporção, a formação docente. Feito isso, é possível afirmar que os 

licenciandos terão uma identidade docente bem consolidada, construída ao longo do curso de 

licenciatura. 

Uma das ações que tem contribuído na melhoria da qualidade da formação inicial de 

futuros docentes é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência que oportuniza 

o contato dos licenciandos em fase inicial com as escolas, propiciando repensar o trajeto 

formativo e amadurecê-lo, com vistas ao espaço de atuação, sendo tal incentivo mencionado e 

reconhecido pelos participantes da pesquisa. 
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6.4.1 Desmistificando o PIBID e revelando a sua importância na formação inicial do 

professor 

 

Nas andanças é que descobrimos o que nos faz falta e o que nos sobra, é nas andanças 

que percebemos o quanto aprendemos, na teoria, e o quanto precisamos aprender, a fim de 

tornar concreta tal aprendizagem. Formar sujeitos para atuarem nas salas de aulas é uma tarefa 

de grande responsabilidade, especialmente, quando se trata da formação inicial, base para as 

demais formações que virão ao longo da vivência de um profissional. Crenças, valores e 

saberes, pré-formação, subsidiam a socialização profissional, aponta Ferreira (2017). E, 

acordada para isso, é preciso ressaltar que a formação inicial se consolida na articulação entre 

aprendizagem docente e feitos práticos da profissão, nas disciplinas curriculares e programas 

de formação. 

Com o intuito desse texto não ficar apenas no documento supracitado, ancoramos as 

discussões no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – Pibid. Visto como 

um investimento à qualidade da formação inicial, permite aos licenciandos a materialização 

do binarismo teoria/prática no campo profissional, não apenas como estudantes, mas como 

professores que constituem sua identidade profissional nas aprendizagens no campo de 

trabalho, na Academia e na relação com os professores supervisores sobre as vivências da 

docência. Ao longo dos discursos analisados foi visível a relevância desse programa que 

garantiu à turma antecipar o seu vínculo com as instituições municipais e estaduais, já na 

condição de profissionais da educação. 

Enquanto um programa de fomento que investe na formação dos estudantes da rede 

pública de IES, dos cursos de licenciatura, propicia aos bolsistas o desenvolvimento das suas 

identidades, enquanto profissionais docentes, quando os mesmos têm/tiveram a oportunidade 

de vivenciar diferentes ambientações escolares, de participar e reelaborar práticas reais e 

inovadoras, de cunho interdisciplinar, a fim de superar possíveis problemas percebidos no 

decorrer da sua formação. 

Nos estudos realizados por alunos do campus e copilados em recente publicação, 

comprovamos as perspectivas formativas do Pibid ao abarcar elementos característicos da 

prática do professor e experimentados na participação do Pibid. Ledo (et al., 2017) elencam 

aproximação dos licenciandos com o aluno/jovem, auxilio nas tarefas de regência da sala de 

aula, elaboração de material didático, divulgação científica e materiais alternativos para as 

aulas práticas, são considerações importantes para aprender quais as possibilidades e limites 

do professor na sala. Jesus (et al., 2017) vão além ao afirmar que participando do programa 
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foi possível ver o quanto reestruturar estratégias de ensino significa ganhos reais para as 

disciplinas de Ciências Exatas, como o déficit de alunos desinteressados e, especialmente, no 

índice de repetência nas disciplinas de Química, Física e Matemática. 

É com esse entendimento que o Pibid assume um papel singular na formação dos 

professores, especialmente daqueles que estudam alguma ciência exata, já que o programa 

surgiu para incentivar as carreiras de maior carência na Educação Básica, sendo elas a 

Matemática, a Física e a Química, tanto no Ensino Fundamental II, como no Ensino Médio. 

Gatti (2014) e Grabowski (2013) corroboram do argumento anterior mencionando em seus 

estudos o quanto o programa têm colaborado para estimular a busca pela formação de 

professores. Ainda que pese a incipiência no cumprimento das políticas de formação e 

valorização docente, para muitos a licenciatura é a única, se não a mais acessível maneira de 

acesso ao Ensino Superior. 

 

6.4.2 As dimensões 

 

Os estudos específicos de cada dimensão aqui apresentados em momentos anteriores, 

revelaram que, em meio a um cenário calado, as vozes dos licenciandos tomaram formas e 

transformaram-se em textos escritos, expondo os pensamentos e contribuindo no 

entendimento do processo de formação dos sujeitos da pesquisa. O diálogo entre licenciandos 

e pesquisadora foi crucial para a captação da essência que sustenta a premissa de que sem o 

entrelace de cada dizer não é possível haver uma compreensão do todo. Portanto, em meio a 

uma pesquisa de caráter dialógico foram levantadas algumas dimensões que implicaram no 

entendimento da questão norteadora desse trabalho. 

Para se alcançar significativas reflexões trazemos em voga, novamente, a primeira 

dimensão que foi a formação docente, em seguida a formação científica e, por fim, a última 

dimensão discutida que foi a constituição identitária docente na formação inicial. 

Dimensões estas plenamente evidenciadas a partir do currículo em movimento no curso. Cada 

dimensão possui suas singularidades, mas caminham juntas, são indissociáveis. Como é visto 

na Figura 3 a seguir: 
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Figura 3 – Visão cíclica das três dimensões estudadas 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

Vê-se que as três dimensões partem de um mesmo princípio e têm uma mesma 

finalidade, a formação inicial. Não há que se preocupar em qual dimensão adentrar primeiro, 

o conhecimento de todas é essencial para a que os licenciandos tenham uma boa formação 

inicial. Saber quais são as influências, bem como os documentos norteadores que assistem à 

formação docente é tão importante quanto desvelar a relevância do conhecimento 

específico/científico da Química. E, nesse sentido, consolidar a constituição da identidade 

docente é reflexo de todo esse entendimento. 

Na primeira dimensão, a ênfase foi dada aos porquês que motivaram os aspirantes a 

professores a optarem por um curso de licenciatura. Acreditamos que essa modalidade é a 

responsável pela formação de grande parte dos docentes, já que alguns profissionais tornaram-

se docentes sem passar por um curso desse cunho. 

A partir dos diálogos e durante os passeios feitos nas falas de cada colaborador, foram 

identificados alguns sentidos que impulsionaram os cursistas a optarem pela licenciatura em 

Química, a saber: a identificação com a formação para professor em Química, a negação da 

profissão, a qualificação para o mercado de trabalho e a proximidade com a residência. Para 

além desses sentidos, é essencial lembrar que um professor precisa mais do que isso para se 

consolidar e se intitular um profissional. 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível 

Superior nos cursos de licenciatura (2015), em seu Art. 3º “A formação inicial e a formação 

continuada destinam-se, respectivamente, à preparação e ao desenvolvimento de profissionais 

para funções de magistério na educação básica”, o que nos leva a crer que todo e qualquer 



136 

 

cidadão que estiver matriculado em um curso de licenciatura terá o direito e a instituição a 

obrigação de prepará-lo para atuar em turmas variadas da Educação Básica. 

O preparo ao exercício da profissão docente faz-se-á por meio das disciplinas de 

caráter pedagógico, bem como dos estágios que compõem o currículo do referido curso. Ao se 

tratar das disciplinas pedagógicas, nos remetemos a Santos Junior e Marcondes (2010) ao 

indicarem que a aplicabilidade das Ciências Pedagógicas articuladas ao conjunto de 

aprendizagens pré-formação possibilitam o encontro do licenciando com a realidade palpável 

da aprendizagem docente, ou seja, se se pretende ensinar questões didático-pedagógicas não é 

coerente se limitar a estudos teóricos. Em dados momentos, é preciso estar envolvido em 

atividades práticas, em ambientes reais, com situações reais, a fim de dar aos licenciandos a 

oportunidade de relacionar os seus conhecimentos com a prática na qual está imerso. 

“A postura didática de um professor [...] deve ser uma postura criativa, provocadora 

em alguns aspectos “ousada”. [...] diversas estratégias que tenderão a quebrar a monotonia do 

ensino tradicional” (PIROLA, 2010, p. 168). Na transgressão de estilos societários com 

reflexos diretos na educação sistêmica, o futuro professor também foi estudante e assumiu 

para si o protagonismo social, a busca da identidade individual e coletiva, e por isso, não 

espera que, em face de estreitamento de fronteiras geográficas e alargamento do capital 

cultural, sua condição profissional se perca. 

Nesse sentido, enveredar pelos constructos curriculares abre um leque de 

possibilidades para descortinar caracteres ainda instrumental, apolítico e ateórico na formação 

de professores. O campo de disputa envolvido na pronúncia do currículo formativo, além de 

criar vias que possibilitem a inserção do licenciando em uma cultura científica, admite uma 

proposição formativa que possibilite estranheza ao mundo, de construir saberes e valores, de 

identificar o vai e vem nas múltiplas aplicações da ciência e da tecnologia. 

Enfim, nessa dimensão, ao discorrer sobre a Formação Docente, foi concluído que é 

de suma importância, na formação docente do profissional licenciando em Química, o estudo 

e a reflexão das ciências pedagógicas, sem desmerecer as ciências exatas. É preciso respeitar 

os documentos legais, bem como as inúmeras realidades que compõem o quadro de 

licenciandos, independente do curso, a fim de não negar nenhum direito ao estudante 

universitário e, consequentemente, aos seus futuros alunos da Educação Básica. 

Na segunda dimensão, o olhar se volta para a Formação Científica. Para compreender 

o gosto pelo estudo de uma ciência exata, por parte dos licenciandos, ao reparar as suas 

respostas diante dos questionamentos que guiaram esta pesquisa, ficou evidente que a marca 

dessa dimensão foi a afinidade com a área. As Ciências Exatas ao abarcarem um leque de 



137 

 

complexidades que estão para além de textos escritos, tornam-se convidativas àqueles que 

apreciam cálculos, fórmulas e uma precisão que as Ciências Humanas não lhes 

proporcionariam. 

Percebe-se que, por mais que tentemos olhar cada dimensão em suas especificidades, 

fica inviável não chamarmos em discussão a formação da identidade do profissional que opta 

por uma licenciatura em uma Ciência Exata, pois, os relatos serviram de suporte para 

comprovar que a Química já se fazia presente na vida de cada um dos sujeitos participantes. 

Ora como uma disciplina marcante na Educação Básica, pela afinidade; ora por ser uma área 

complexa, que exige determinado nível de envolvimento, soando como desafio; ora pela 

inusitada necessidade de seguir a carreira docente, sem parecer algo fácil, obrigando-o a vagar 

pelas ciências exatas. 

Nessa segunda dimensão, os estudos específicos de Química acabam por ditar o perfil 

de cada licenciando, o que determinará quem ele será e como serão as suas aulas. A relação 

professor/aluno, formação docente/formação científica ficam sempre em alerta, a fim de 

garantir a evolução do aspirante a professor/a. Há que se mencionar que mesmo alguns 

estudantes elencando que possuem gosto pelos cálculos e a pouca intimidade com textos, todo 

curso de licenciatura, por ter em seu currículo disciplinas pedagógicas, exige um bom grau de 

conhecimento linguístico, isso significa que o licenciando de um curso de exatas acaba se 

aproximando das Ciências Humanas. 

Não é possível enveredar pelas Ciências Exatas, em curso de licenciatura, sem passear 

e colher bons frutos nas Ciências Humanas por meio das disciplinas pedagógicas. Assim, 

pensar e articular a formação inicial de professores significa considerar a sua cultura local e a 

sua cultura de estudos, a fim de enxergar nos graduandos os sujeitos curriculantes que 

delinearão o curso, respeitando a concepção de educação, emancipação, assegurada pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior nos cursos de 

licenciatura (2015). 

Por fim, na terceira dimensão, Constituição Identitária Docente na Formação Inicial, 

é apontado como tem se dado a construção da identidade profissional dos estudantes do curso 

de Química. Embora os mesmos tenham histórias de vida diferentes, têm percorrido os 

mesmos caminhos acadêmicos. Dividem os mesmos espaços e ambientes no Instituto, bem 

como compartilham das mesmas disciplinas. Isso é suficiente para enquadrá-los com sujeitos 

singulares, pois, possuem as suas particularidades e, como sujeitos plurais que compartilham 

os mesmos anseios, rumo à profissionalização docente. 
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“Uma identidade profissional se constrói a partir da significação social da profissão, 

da revisão constante dos significados sociais da profissão, da revisão das tradições” 

(PIMENTA, 2000, p. 19). Portanto tal identidade é continuamente construída e constitui-se de 

agregados sociais dialogados com posições pessoais. Não há uma certeza, na verdade é 

embasada nas incertezas, na estranheza entre o consensual e o diferente é, por isso, relacional, 

negociada no processo das relações sociais e laborais intencionais, como mostra o quadro 14. 

 

Quadro 14: Identidade Docente consolidada nas três dimensões estudadas. 

 

1ª 

Dimensão 

Sobre escolha da 

modalidade 

Descritor(es) Sentido 

 Motivos que fizeram 

esses colaboradores 

optarem pela 

licenciatura em 

detrimento do 

bacharelado e 

tecnólogo ofertado 

pela instituição.  

Profissão linda, sonhar em ser 

professor, construir um país e 

um mundo melhor, 

necessidade de melhorar/ 

transformar a educação e 

afinidade com o ensinar. 

Proximidade com docência.  

Empregabilidade. 

Falta de opção.  

Docência enquanto 

mecanismo de 

transformação social. 

 

2ª 

Dimensão 

Formação Científica Descritor(es) Sentido 

 Escolha/opção pela 

licenciatura em 

Química quando no 

entorno há 5(cinco) 

outros cursos de 

licenciaturas, sendo 

um destes também 

pertencente ao leque 

das Ciências Exatas. 

 

Afinidade,aptidão/identificação 

com o curso e proximidade 

com a área de Ciências Exatas. 

 

Proximidade com a área de 

exatas e/ou especificamente 

com a Química. 

Associação com o Ensino 

Médio. 

Empregabilidade. 

Horário do curso. 

3ª 

Dimensão 

Identidade Docente Descritor(es) Sentido 

 Compreensão que 

estabelecem entre 

aproximação(ões)da 

formação inicial com a 

identidade docente 

 

Aproximação teoria/prática, 

conhecimentos metodológicos, 

aproximação tardia. 

 

A relação teoria/prática 

aproxima formação inicial 

e identidade profissional. 

Aspectos metodológicos 

aproximam formação 

inicial e identidade 

profissional. 

Identidade profissional a 

partir da práxis. 

Expectativa só atendida ao 

final do curso. 
Fonte: A autora. 
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Como vem sendo afirmado no decorrer desse escrito, não há condição de se formar 

pessoas iguais, quando cada um possui uma bagagem diferente. Assim, mesmo que 

participem das mesmas aulas, façam as mesmas atividades, leiam os mesmos livros, a 

identidade docente se dá a partir de como cada sujeito recebe e entende os discursos 

veiculados, tanto dentro como fora da instituição. 

Relembrando as falas dos licenciandos quando indagados sobre a proximidade entre a 

formação inicial e a identidade profissional, foi notório que grande parte dos sujeitos, ao se 

expressar, fez referência ao PIBID enquanto programa de fomento que dá oportunidade de um 

estudante de licenciatura se descobrir e perceber se, de fato, está investindo na carreira certa. 

É nesse momento, no contato com a prática, com situações reais que o graduando tem a 

oportunidade de desenhar o seu perfil, de construir, aos poucos, a sua identidade. 

Uma atitude reflexiva das ações que os sujeitos têm desempenhado favorece no 

processo de revelação das suas identidades. Como já foi dito, outrora, alguns futuros 

professores de Química alegaram que não tinham a pretensão de fazer carreira na docência, 

todavia, é o campo que necessitava de profissionais devido à carência de especialistas na área 

das Ciências Exatas na Educação Básica. O que se espera é que mesmo não sendo o desejo 

inicial de alguns, que o mergulho nos estudos tenha conseguido convencer os mesmos a 

darem uma chance para esse labor, contribuindo na formação dos educandos como fazem com 

eles agora. 

Outra questão preponderante é que ninguém constrói a sua identidade profissional 

sozinho. É preciso o contato com o outro. É preciso tomar o outro como exemplo, seja para 

segui-lo, seja para ignorá-lo. As múltiplas experiências hão de enriquecer o delineamento do 

perfil que cada profissional adotará. Não será forçado, mas será induzido. Não será uma 

identidade eterna, pois, essa sofrerá mutações, sempre que houver boas influências por perto. 

Por fim, é imperativo pensar que esse trabalho nos guia à reflexão de que embora os 

licenciandos sejam aprendizes, durante o seu processo de descoberta profissional, também são 

ensinantes e que tal aprender é logrado nas incertezas e inconstâncias do aprender/viver a 

profissão. Ao compartilharem as suas vivências, automaticamente, contribuem na formação 

do outro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O importante de uma caminhada não é o tempo percorrido 

 e sim a onde nós queremos chegar. 
Michel Franklly 

 

Ouvir que o mais importante numa caminhada é ter onde chegar, alivia e muito as 

inquietações no transcorrer de um percurso. Durante essa caminhada, em especial, saber onde 

iria chegar não foi tão decisivo quanto saber como chegar. Ter um objeto para ser estudado, 

identificar as formas de estudá-lo, entender as vias de acesso para atender o roteiro (objetivos) 

traçado foram só algumas ponderações refletidas. Estudar algo que nos é caro, ao contrário do 

que possa parecer, não faz o estudo ser menos trabalhoso, ser menos significativo pela 

impressão de já ser familiar. Conhecer o objeto significa lançar mão das certezas para 

enxergá-lo a partir de uma visão holística, profunda e desprovida de antecipações. Definir a 

direção e como agenciá-la é uma tarefa de extrema importância, se o intuito é fazer da 

caminhada um processo de desprendimento e aprendizagem, cremos que tenhamos feito.  

Na caminhada proposta por essa investigação o processo de construção do 

conhecimento buscou através de contributos fenomenológicos, conhecer a atribuição de 

sentidos que os licenciandos direcionam ao currículo formativo vivenciado na/para formação 

do professor de Química. Assinalamos que os cenários formativos numa licenciatura 

transcendem as aprendizagens teórico/práticas, alusivas ao agir no âmbito laboral. Nesse 

intuito, procuramos identificar quem eram os sujeitos/acadêmicos pesquisados, como estes 

atribuem sentidos e quais sentidos à sua formação docente, considerando cenários formativos 

apresentados nos quefazeres da matriz curricular do/no curso. 

O trabalho com formação de professores subjaz compreensão que as formas de 

conceber e conduzir tal ação, implica significativamente em como o egresso irá conduzir seu 

aprimoramento profissional. Partimos desse ponto por acreditar que a direção tomada pelo 

graduado é também atrelada ao curso, ao nome que instituição carrega e ao fazer dos 

professores formadores em consonância com os sentidos imputados ao escopo dessa 

formação. Dito de outro modo, os ordenamentos institucionais permitem que a composição 

curricular apresente ao licenciando possibilidades de itinerários formativos nos quais aportes 

teóricos, conjuntos de metodologias e conteúdos peculiares à disciplina, não estejam a frente 

do desenvolvimento da profissão, ou seja, da autoridade de pensar a futura profissão, sentido 

de ser professor, entre o posto, matriz curricular e seus “braços” (saberes), o dito 

https://www.pensador.com/autor/michel_franklly/
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(personificado pelos formadores) e o agir, os dois elementos anteriores associados à ação e o 

conhecimento, o não isolamento destes dois momentos interdependentes. 

O acolhimento da investigação foi substanciado teoricamente com aportes do 

panorama curricular para formação docente em Química advindos de pesquisa relacionadas à 

formação inicial dessa profissão, em consonância com referências legais para formação de 

professores para Educação Básica, leis, diretrizes e orientações e auxilio de documentos 

institucionais da licenciatura investigada. Foi um trajeto sinuoso. Estudar formação de 

professores por si só já é repleta de desafios, quiçá formação de professores específicos, pois, 

a despeito da(s) problemática(s) contemporânea que as acomete, é preciso ter ciência que tais 

cursos foram configurados para formação de professor conforme concepções do bacharelado. 

Enfatizamos, na investigação, que não há um corpus de encaminhamentos legais direcionados 

exclusivamente à Licenciatura em Química; os documentos existentes são vinculados também 

aos cursos de bacharelado.  

Contudo, o reflexo dessa imbricação bacharelado/licenciatura não impossibilitou 

pensar o currículo dessa licenciatura, ainda que em passos rasos e suas implicações na 

formação de futuros professores. No decorrer dos estudos elencados para constituição teórica 

dessa investigação percebemos que, timidamente, a formação inicial do professor de Química 

ganha contornos característicos dos cursos de formação de professores, sobretudo na 

concepção curricular: por que discutir o que se ensina, o como ensinar, a relação entre 

conteúdo e cotidiano, domínio do conteúdo e obstáculos à aprendizagem são significativas 

implicações da (re)configuração do movimento curricular que versam sobre a identidade 

profissional desse professor.  

Depreendemos, a partir do estudo das subjetividades dos nossos sujeitos, que o fazer-

se professor quase sempre antecede o tornar-se professor. Com os dados constados 

percebemos que é possível arriscar cenário menos fatídico para carreira docente. Felizmente 

foram poucas escolhas por falta de opção. Como profissional da área, causa desalento saber 

que estudar para se tornar um profissional da educação não tem sido o plano de muitos jovens. 

Entre os sujeitos pesquisados houve quem assumisse a opção pela licenciatura por trazerem 

consigo aspectos do “ser professor” alijados tanto à função social atribuída à profissão, pensar 

o contexto social, quanto na afinidade direcionada a matéria de estudo. O tronar-se professor, 

perpassa a formação inicial e desemboca na constituição identitária docente. Portanto, 

encontram no curso ferramentas necessárias, orientações didático-pedagógicas para trabalhar 

competências e habilidades relativas à profissionalização da carreira.  
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Nesse quesito ressaltamos, mais uma vez, a importância da viabilização de ações de 

enfrentamento da falta de atenção devida à formação inicial docente. Estimular o exercício da 

docência para além das fases obrigatórias de cumprimento da carga horária dos estágios e das 

atividades disciplinares, principalmente na aprendizagem específica da docência, traz ganhos 

sociais para a carreira de professor. Os entrevistados que reconhecem no curso referências 

para constituição da identidade docente, face à profissionalização, mencionaram relevância 

ímpar do Pibid em sua formação.  

Considerando a licenciatura e, sobretudo, a formação num dos eixos das Ciências 

Exatas, envolver-se em atividades didáticos-pedagógicas nas escolas de Ensino Básico, desde 

a Academia, atesta a afirmação feita pelos licenciandos de (re)conhecimento da profissão 

também pela práxis. A troca entre aprendizagens professor formador/licenciando/professor 

supervisor, sobremaneira, enriquece o repertório da professoralidade nos participantes, ainda 

mais num componente curricular como Química, onde há o mito afanoso sobre a 

compreensão das disciplinas. Em Química a abstração nos significados de alguns conceitos, 

de um lado afastam parte do alunado da disciplina e de outro garante a ela a honraria de 

parecer acessível a poucos, aos abastados intelectualmente.  

Manter essa visão é via de regra inaceitável se considerarmos que a sistematização do 

conteúdo, embora seja este de cunho abstrato e, por isso, complexo, não procure dispor de 

mecanismos diversos para romper os impedimentos à aprendizagem. Com incentivo adequado 

é possível relacionar conteúdos com a estrutura cognoscitiva dos alunos, mesmo os que não 

mantêm afinidade com a matéria podem, em alguma medida, apreender os conceitos, depurar 

seus significados. Ademais o ranço do bacharelado é apontado e discutido com veemência nas 

pesquisas educacionais, sobretudo as voltadas à prática do professor de professor e 

aprendizagem significativa dos alunos.  

Nitidamente os resultados apresentados, embora tragam acalanto para o presente e, 

podemos dizer, o futuro da profissão na região, também nos convidam a pensar sobre 

concepção de formação docente que enaltece práticas enquanto pedra angular do tornar-se 

docente. O professor é feito da relação equiparada entre teoria e prática. Enfatizar 

demasiadamente a prática, a ação na ação, pode incorrer na consolidação de uma formação 

estritamente metodológica, o que encobre a multireferencialidade da profissão. 

Revalidação/contestação da ciência, domínio teórico, exemplificação, experimentação são 

características e condições para formar o professor de Química. 

Este pensar crítico pressupõe reter o olhar não só aos cenários formativos elencados 

pelas licenciaturas em Química, mas em como estes cenários perspectivam a formação do 
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professor. Como os cenários são oriundos de tempos e espaços restritos, dadas as inferências 

contextuais, apontamos olhá-los na perspectiva de quem olha através do que o contexto 

demanda, das urgências implementadas por esse contexto, um olhar de quem entende/age no 

agora com vistas a não permitir estagnação e/ou retrocessos. Portanto, além de pensar 

questões no/do presente, antecede possíveis considerações para o futuro. Isso porque em 

educação quase sempre é comum apontar soluções emergenciais sem considerar a raiz dos 

problemas. 

Que esta discussão possa servir como instrumento inquietador do pensamento 

pesquisador que incorre nos formadores de professores, nos graduandos que buscam 

contextualizar sua formação inicial com a profissão, nas instituições que aderem aos 

programas de incentivo à docência, mesmo que pela obrigatoriedade refletindo sua 

adequação. Que este recorte contextual e temporal, apto a se reinventar, se transforme em 

contribuição vindoura para outras discussões acerca da formação inicial do professor em 

Química. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A – ROTEIRO PARA GRUPO FOCAL 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO (PPGED) 

MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO 

 

Direcionamento Provocativo (teste) 

 

Semestre matriculado_______                                                 Pibidiano (   ) Não Pibidiano (   ) 

 

1. Por que escolheu curso na modalidade licenciatura? 

2. Por que escolheu licenciatura em Química quando no entorno há 5 outros cursos 

de licenciaturas? 

3. Aproximação da formação inicial com a identidade docente, como observa? 


