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RESUMO

A presente pesquisa percorre o objetivo de analisar a concepção de estágio supervisionado
presente no curso de Química da Universidade Federal  de Alagoas  – UFAL, a partir  das
relações  entre  pressupostos,  fundamentos  e diretrizes  para formação inicial  de professores
(macro)  e o projeto político pedagógico do curso (micro),  a fim de identificar  como esse
projeto se pronuncia acerca da prática do professor orientador de estágio supervisionado e do
estágio na relação teoria e prática. Esse curso foi reformulado a partir de 2006 tendo como
base  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  formação  de  professores  e  as  Diretrizes
curriculares para os cursos de licenciatura e bacharelado em Química, ambas instituídas pelas
Resoluções CNE/CP 01/2002 e CES/CES 08/2002, respectivamente.  Essa reforma política
educacional atingiu, principalmente, as disciplinas que envolvem as práticas pedagógicas e o
estágio supervisionado. É uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso e utilizamos como
instrumentos de coleta de dados a análise documental, questionário com questões mistas e
entrevista semiestruturada. Empreendemos tal análise e interpretação dos dados a partir da
abordagem do  ciclo  de  políticas  de  Stephen  Ball  e  Bowe (1994;  1998;  2004)  pelo  qual
podemos  compreender  que  as  políticas  de  formação  de  professores  são  processos  de
negociação complexos e que envolvem produção de dispositivos legais nacionais, produção
de documentos legais locais e ação dos professores na prática, três arenas associadas e não
lineares. A ação dos professores foi nosso foco maior para compreendermos como os atores
(professores,  coordenação  e  alunos)  realmente  lidam com as  políticas  escritas,  como eles
trabalham criativamente para interpretar os textos da política e traduzi-los em práticas, em
condições  materiais  e  reais.  Elegemos  como contexto  macro  a  formação  do professor  de
Química e a formação de professores em geral no cenário nacional;  como contexto micro
elegemos o curso de licenciatura em Química, descrevendo sua constituição histórica, mas
buscando uma ênfase maior na última reformulação. Por intermédio das análises evidenciou-
se que a prática dos professores e, principalmente, dos professores de estágio supervisionado
não superou a dicotonomia entre teoria e prática ou entre ação/reflexão/ação.

Palavras-chave:  Educação.  Políticas  educacionais.  Formação  inicial  de  professor.
Licenciatura em Química. Abordagem do ciclo de políticas. 



ABSTRACT

This work arises from the questioning about what effects the Resolutions CNE/CP 01/2002
and CES/CES 08/2002 training of the chemistry teacher after curricular restructuring? What
are  the  effects  of  the  legislation  proposed  by  the  policy  in  the  training  (or  practice)  of
Chemistry teachers? The present study proposes to analyze the conception of the Chemistry
course at  the Federal University of Alagoas,  based on the relations  between assumptions,
fundamentals and guidelines for initial teacher training (macro) and the political pedagogical
project of the course (micro),  in order to identify how this project is concerned about the
teacher practice during the internship supervised and the stage of theory and practice, i.e, what
distances, approximations and tensions between what is proposed and the effectuated by the
course. Being integrated in the Education Graduate Program of the Faculty of Philosophy and
Sciences,  Paulista  State  University,  Marilia  campus  and in  the research line in  Education
Policy,  Systems and Organization  Management,  Work and Social  Moviments.  The course
studied  was  reformulated  from 2006 grounded on the  National  Curricular  Guidelines  for
Teacher Training and the Curricular Guidelines for undergraduate and bachelor's degrees in
Chemistry,  both  established  by  Resolutions  CNE/CP  01/2002  and  CES/CES  08/2002,
respectively.  This  educational  policy  reform  has  reached  the  subjects  which  involve
pedagogical and the supervised practice. It is a qualitative research case study type and used
as data collection instruments to document analysis, questionnaire with mixed questions and
semi-structured interview. It was undertaken such analysis and data interpretation from the
policy  cycle  approach  of  Stephen  Ball  and  Bowe  (1994,  1998,  2004)  by  which  it  can
understood that teacher education policies are complex negotiation processes and they involve
production of national legal devices, local legal documents and action of teachers in practice,
three  associated  and non-linear  arenas.  The teachers’  action  has  been our  major  focus  to
understand  how  actors  (teachers,  co-ordination  and  students)  actually  deal  with  written
policies,  how  they  work  creatively  to  interpret  the  policy  texts  and  translate  them  into
practices, in material and real conditions. It was chosen as macro context of the chemistry
teacher  education  and training  of teachers  in general  in  the national  scenario;  as  a  micro
context it was chosen the Chemistry licentiate to describe its historical constitution, but we
have  given  a  greater  emphasis  in  the  last  reformulation.  Through  the  analysis,  it  was
considered that the teachers practice and, mainly, supervised practice did not overcome the
dichotomy between theory and practice or between action / reflection / action.

Keywords:  Education.  Educational  policies,  initial  teacher  training.  Chemistry graduation.

Approach to the policy cycle. 
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INTRODUÇÃO

Esta pesquisa propõe-se a analisar a concepção de estágio do curso de Química da

Universidade  Federal  de  Alagoas  –  UFAL  a  partir  das  relações  entre  pressupostos,

fundamentos e diretrizes para formação inicial  de professores (macro) e o projeto político

pedagógico do curso (micro), a fim de identificar como o Projeto Político do Curso – PPC

pronuncia-se acerca da prática do professor orientador de estágio supervisionado e do estágio

na  relação  teoria  e  prática.  Nessa  perspectiva,  buscamos  analisar  os  distanciamentos,

aproximações e tensões entre o proposto e o efetivado pelo curso. 

O  curso  de  licenciatura  em  Química  da  UFAL  foi  reestruturado  em  2006,  em

atendimento às Resoluções CNE/CP 01 e 02/2002. Buscamos responder à questão: Quais os

efeitos tais resoluções ensejaram na formação do professor de Química após a reestruturação

curricular? Quais os efeitos da legislação que a política propõe no estágio (ou prática) de

formação de professores de Química?

Tais  inquietações  estão  relacionadas  às  reflexões  construídas  ao  longo  de  minha

trajetória acadêmica e profissional. Graduei-me em Licenciatura em Química na Universidade

Federal de Alagoas – UFAL em 2007. Exatamente no período em que eu fazia a graduação,

os discursos e as propostas de reformulação da estrutura curricular do curso de licenciatura

surgiam nos bastidores da Universidade. 

Uma das defesas desta reestruturação era a possibilidade de minimizar os altos índices

de reprovação e evasão que caracterizavam as licenciaturas de um modo geral na Ufal. Em

2007, fui um dos poucos alunos que concluíram o curso de licenciatura em quatro anos, na

verdade, fui o único aluno do período noturno a consegui-lo.  

Concomitantemente  ao  início  da  graduação,  iniciei  também  minha  trajetória

profissional  na  educação  básica  como  professor  de  ciências  no  ensino  fundamental  e  de

Química no ensino médio. Depois de lecionar em escolas públicas e particulares de várias

regiões de Alagoas, fui aprovado em concurso público para professor da educação básica,

técnica e tecnológica (EBTT) do Instituto Federal do Ceará (IFCE), onde lecionei por quatro

anos.  Atualmente, estou no Instituto Federal de Educação de Alagoas (IFAL), onde leciono

as  disciplinas  de  Química  geral,  no  ensino  médio;  as  disciplinas  de  Química  Orgânica,

Química Geral e Estágio Supervisionado, na graduação; e a disciplina de Docência no Ensino

Superior, na pós-graduação. Também tenho ocupado o cargo de Coordenador Pedagógico no

IFAL – Campus Murici. 
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Desde o início das duas trajetórias,  questionei-me a respeito  do melhor  método de

ensinar Química, da forma mais eficiente, em trabalhar conteúdos disciplinares, de modo a

respeitar a maneira e a individualidade que cada estudante recebe, constrói e apropria-se do

conhecimento  adquirido  na  escola.  Durante  a  minha  formação  inicial,  o  conhecimento

didático  em ensino de Química oferecido pela  Universidade não permitia  que eu pudesse

analisar as interações que se produzem entre o professor, o aluno e o conteúdo disciplinar a

ser ensinado em sala de aula a ponto de produzir conhecimentos teóricos que subsidiassem a

minha prática de ensino. 

Conhecimentos  teóricos  que  me  permitissem  discutir  a  minha  própria  ação

pedagógica,  ou  seja,  conhecimentos  que  proporcionassem  um  diálogo  entre  os  saberes

científicos,  adquiridos  na Universidade  e  os  saberes  da ação,  aprendidos  no  cotidiano  da

escola, da sala de aula, partindo do pressuposto de que o diálogo entre ambos enriquece o

processo  de  ensino  e  de  aprendizagem.  Embora  ainda  na  graduação  eu  já  lecionasse  na

educação básica,  foi  durante o estágio supervisionado que percebi  que,  mesmo detendo o

conhecimento  científico  difundido  na  Universidade,  não  sabia  como  levá-lo  à  prática  do

cotidiano, assim como não sabia utilizar o conhecimento produzido na prática do cotidiano

como ferramenta para novas práticas pedagógicas, enfim, não sabia como atualizar as minhas

metodologias de ensino e desenvolver práticas pedagógicas diferenciadas. 

O  estágio  supervisionado  que  realizei  pode  ser  classificado  como  um  exercício

mecânico,  desinteressante e altamente burocrático,  pois foi centrado em preenchimento de

formulários,  escrita  de  relatórios  e  não  levou  em  consideração  processos  educacionais

importantes como a organização do trabalho escolar, da gestão das turmas e da sala de aula,

nem tampouco as formas de utilização de métodos e a capacidade de resposta às situações

inesperadas.  Não  pretendo,  contudo,  responsabilizar,  apenas,  esse  momento  de  minha

formação  profissional  pelas  dificuldades  enfrentadas  por  mim  em  sala  de  aula,  pois

concordamos com Nóvoa (2001), quando afirma que a formação é um ciclo que abrange a

experiência docente como aluno, como aluno-mestre,  como estagiário e como profissional

iniciante. 

Apesar disso, o que mais me assustava era a certeza de não saber fazer uma reflexão

da  minha  experiência  pessoal,  nem  muito  menos  de  uma  experiência  coletiva.  Assim

começava uma saga de autoformação e autoconhecimento, no intuito de atualizar e produzir

novas práticas de ensino.  

Recentemente, ao lecionar para uma turma de formação de professores para o ensino

de Química no Instituto Federal de Educação de Alagoas – Campus Maceió percebi que as
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minhas  dificuldades  tinham  mudado  de  sujeito,  ou,  no  mínimo,  era  compartilhada  por

diferentes  sujeitos  em  cenário  diferente,  mesmo  depois  da  reestruturação  curricular  para

formação de professores ocorridas a partir de 2002.

Mesmo entendendo a complexidade acerca da formação de professores, focamos em

como o estágio supervisionado tem sido tratado nos  documentos  oficiais  no plano macro

federal e no micro, na reestruturação do curso de Química. O estágio supervisionado é parte

essencial da formação docente, mas não exclusiva, capaz de minimizar o distanciamento entre

a  teoria  e  a  prática  na formação  do professor.  Além de ajudar  na assimilação da cultura

profissional e na compreensão dos papéis dos professores e gestores da educação, é uma etapa

acadêmica que requer tempo, reflexão e dedicação, para que possa compreender a escola e as

políticas  que  norteiam  as  atividades  pedagógicas  que  colocam  em  prática  projetos

educacionais que contribuam para a dinâmica da escola.

As discussões  a  respeito  da  educação,  especialmente  a  partir  dos  anos 1990,  vêm

imputando enorme pressão pela expansão e democratização de seus sistemas de ensino. Um

dos resultados dessas discussões foi a aprovação da Lei N° 9.394/96 – Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional (LDB/96), constituindo-se em importante texto de definição de

políticas para a educação. Ela introduz novos indicadores para a formação de professores, tais

como os fundamentos para atender às especificidades do exercício de suas atividades, com

ênfase na associação entre teoria e prática, mediante estágio supervisionado e capacitação em

serviço,  além do aproveitamento da formação e experiências  anteriores  em instituições  de

ensino e outras atividades (BRASIL, 1996). 

Na  formulação  e  apresentação  de  leis,  uma  série  de  sujeitos  e  grupos  sociais

participaram das arenas de luta em defesa de seus projetos, ou dos projetos que representam,

influenciando  em maior  e  menor  grau  a  definição  da  política.  Barreiro  e  Gebran  (2006)

destacam que muitas das proposições da LDB 9.394/96 encontram-se distanciadas dos anseios

dos movimentos organizados e das entidades científicas e acadêmicas, em especial no tocante

à formação dos professores. Destacam que as proposições contidas na LDB 9.394/96 para a

formação de profissionais da educação implicaram uma série de regulamentações que foram

editadas nos anos seguintes à aprovação, como a Resolução CNE/CP 1/1999, o Decreto n°

327/99, o Decreto n° 3554/2000, o Parecer CNE/CP 9/2001, o Parecer CNE/CP 27/2001 e o

Parecer  CNE/CP  28/2001.  No  entanto,  nosso  foco  é  a  Resolução  CNE/CP  01/2002  e  a

Resolução  CNE/CP  02/2002,  que  tratam  da  formação  de  professores  e  dos  estágios

supervisionados. A Resolução CNE/CP 01/2002 institui as Diretrizes Curriculares Nacionais
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para a Formação de Professores para a Educação Básica (DCNs) e a  Resolução CNE/CP

02/2002 institui a duração e a carga horária dos cursos de Licenciatura. 

A Resolução  CNE/CP 01/2002 normatiza  a  formação  de professores  da  Educação

Básica para todos os cursos de Licenciatura. Explicita a preocupação em formar professores

conscientizados e especialistas, capazes de desenvolverem suas práticas docentes em prol de

um melhor ensino-aprendizagem de seus futuros professores. Ao estabelecerem juntamente

com os Pareceres CNE/CP 9/2001 e 27/2001, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs)

apresentam uma nova perspectiva na construção de uma proposta curricular, constituindo um

conjunto de princípios,  fundamentos  e  procedimentos  a  serem observados na  organização

institucional e curricular de cada estabelecimento de ensino (BARREIRO; GEBRAN, 2006). 

No tocante à prática profissional, as DCNs indicam que deve acontecer ao longo do

curso, não ficando reduzida a um espaço isolado, restrita ao estágio e desarticulada do restante

do curso.  A dimensão prática  não será exclusividade  das  disciplinas  pedagógicas,  mas  as

específicas também são corresponsáveis pela formação do professor. No intuito de disseminar

uma prática interdisciplinar,  o texto legal afirma que a prática deve ser desenvolvida com

ênfase  nos  procedimentos  de  observação  e  reflexão  visando  à  atuação  em  situações

contextualizadas, com registros das observações e resolução de situações-problema. 

Pesquisadores como Gatti  (2014, p. 40),  Pimenta e Lima (2012) e Pimenta (2012)

entendem  que  o  número  de  horas  de  estágio  obrigatório,  no  mínimo  400  horas,  visa

proporcionar  aos  licenciandos  um contato  mais  aprofundado com as  escolas  de educação

básica, de forma planejada, orientada e com o acompanhamento de um professor-supervisor

de estágio. Além do mais, é possível situar o estágio na perspectiva de superação da dicotomia

entre  teoria  e  prática  e  colocá-lo  como  lócus de  pesquisa  para  formação  de  professores

(PIMENTA; LIMA, 2012, p.44).

Pimenta (2012, p. 144) tece uma série de críticas a respeito da divisão, em blocos de

horas, presente na Resolução CNE/CP 02/2002, quando afirma que houve um retrocesso e um

equívoco nessa resolução. As 2.800 horas dos cursos de formação asseguram a continuidade

da fragmentação da proposta curricular, que perpetua a separação entre teoria e prática e o

desprestígio da área de formação de professores como uma área de conhecimento. 

À medida que se dividiu a carga horária dos cursos de formação, assegurou-se uma

maior distinção entre teoria e prática, tendo-se em vista que as horas de estágio curricular

supervisionada continuava como único responsável pela aproximação do aluno à realidade na

qual atuará. 
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O modelo de estágio definido nas resoluções não favorece a pesquisa enquanto fator

essencial no processo de formação dos professores. A pesquisa constitui-se em apenas uma

atividade  docente,  ausente  na  formação,  tornando  impossível  formar  um  professor-

pesquisador. Não há ligação entre as atividades práticas e as atividades científico-culturais, o

que existe é um treinamento de competências e aprendizagem de práticas modelares (GATTI,

2012, p. 87).

Em trabalho anterior,  Gatti  e Libâneo já tinham explicitado a necessidade de uma

democratização  do  ensino,  começando  pela  formação  dos  professores.  Nesse  sentido,  os

autores perguntavam-se: que tipo de professor queremos formar? 

Para responder a essa pergunta, enfatizam eles: 

[...]  uma formação desejável  é aquela que assume a perspectiva de considerar  os
professores em sua capacidade de decidir e de rever suas práticas e as teorias que as
formam, pelo confronto de suas ações cotidianas com as produções teóricas, pela
pesquisa da prática e a produção de novos conhecimentos para a teoria e a prática de
ensinar (Gatti; Libâneo, 1999, p. 260). 

O decurso da afirmação anterior nos leva a defender uma formação de professor cujo

interior  capacite  os licenciandos a rever  sempre as suas práticas  e o façam com base em

teorias sólidas e, mais ainda, que a teoria consiga indagar a prática e vice-versa, de modo que

ambas produzam novos conhecimentos. 

Uma formação com tal característica exige, antes de tudo, uma aproximação entre as

instituições formadoras e os espaços reais em que as práticas serão desenvolvidas, isto é, a

escola. O que se passa nas escolas deveria ser o ponto de partida para a formação dos futuros

professores,  logo,  o  estágio  supervisionado  é  um  dos  meios  pelos  quais  essa  relação

mutualística se concretizará. 

Como  destaca  Pimenta  (2006,  p.6),  “enquanto  campo  de  conhecimento,  o  estágio

produz-se na interação dos cursos de formação com o campo no qual se desenvolvem as

práticas educativas. Nesse sentido, o estágio poderá constituir-se em atividade de pesquisa”.

Um espaço de pesquisa que deve visar sempre a superação da dicotomia entre teoria e prática,

propiciando tempos e espaços, para que o estágio possa ser compreendido e vivenciado como

uma atividade teórica de conhecimento, fundamentação, diálogo e intervenção na realidade,

ou melhor, uma atividade teórica instrumentalizadora do contexto da sala de aula, da escola,

do sistema de ensino, da sociedade, o que Pimenta e Lima (2012, p.44) têm denominado de

“práxis docente”.

 A contraposição entre teoria e prática é um dos dilemas que precisa ser superado nas

instituições  formadoras  de  professores.  Autores  como  Andrade  e  colaboradores  (2005)  e
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Rodrigues (2011) são enfáticos  ao destacarem que as novas orientações não são fáceis de

serem implementadas devido à própria estrutura do ensino universitário,  que não favorece

discussões  sobre  temas  como  contextualização  de  conteúdos,  interdisciplinaridade  e

transdisciplinaridade, bem como não há diálogo entre os conteúdos específicos e pedagógicos,

cabendo ao estudante fazer, de modo incipiente, essa associação. 

O curso de Licenciatura em Química, do Instituto de Química da Universidade Federal

de Alagoas – Campus A. C. Simões, em atendimento às novas resoluções, foi reestruturado

quatro anos após a publicação das DCNs. O curso de Licenciatura em Química da UFAL

existe desde 1974, embora, no início, tenha recebido o nome de Curso de Licenciatura em

Ciências  –  Habilitação  Química,  para  atender  às  necessidades  do  estado  de  Alagoas  em

relação à formação de professores de ciências. 

O campo de atuação do profissional para a área era enorme, mas a procura pelo curso

era  pequena,  com alto  índice  de  evasão e  reprovação,  sendo que,  na  primeira  década  de

existência do curso, somente quarenta e nove alunos conseguiram concluí-lo. Esses números

foram diminuindo ao longo dos anos. 

Em  2008,  ano  que  antecede  a  conclusão  dos  alunos  da  primeira  turma,  após  a

reestruturação ocorrida em 2006, apenas dois alunos concluíram o curso. Em trinta e cinco

anos de existência, esse curso de Licenciatura em Química formou apenas noventa alunos,

menos de três alunos/ano (SILVA; FIREMAN 2012).

A baixa quantidade de alunos concluintes não pode ser de responsabilidade exclusiva

da  grade  curricular  e  estrutural  do  curso  de  Química.  Fatores  como  baixos  salários  dos

professores  da  Educação  Básica,  pouca  valorização  profissional  do  professor,  pouca

motivação do corpo docente frente às deficiências e limitações do curso de Licenciatura em

Química da UFAL contribuíram significativamente para esse cenário desastroso. 

Em  2006,  com  a  implantação  do  novo  Projeto  Pedagógico  do  Curso  (PPC)  de

Licenciatura  e  de  Bacharelado,  as  estruturas  curriculares  mudaram  completamente.  Essa

mudança ocorreu para atender às orientações das Resoluções CNE/CP 01 e 02, ambas de

2002, e também ao Parecer CNE/CES n° 1.303/2001, o qual propõe as Diretrizes Curriculares

Nacionais  para  os  Cursos  de  Licenciatura  e  Bacharelado  em  Química,  e  à  Resolução

CNE/CES n° 8/2002, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de

Licenciatura e Bacharelado em Química. 

As  legislações  citadas  são  documentos  que  podem  sintetizar  algumas  ideias  de

políticas, conforme afirma Ball (2011). Logo, há necessidade de uma historicização enquanto

política educacional,  devido à carência de uma política de conhecimento,  que nos permita
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captar as fases de evolução, modificação e/ou decaimento de uma política ao longo do tempo

e do espaço, como, por exemplo, as ações aditivas sofridas por uma política, a base teórica do

seu planejamento, os conceitos que foram incorporados (BALL, 2011). 

Continuando,  amparados  em  Ball,  entendemos  que  toda  orientação  oficial  sofre

modificações  nos  diferentes  contextos  para  os  quais  são  endereçadas,  produzindo  novos

sentidos, ou seja, é interpretada e reinterpretada em um constante movimento de produção e

interpretação de políticas públicas. 

Atento  a  esse  processo  de  produção,  interpretação  e  reinterpretação  de  políticas

públicas, focamos nas Diretrizes Curriculares, por considerá-las macropolíticas que geram ou

subsidiam outros textos políticos (microcontextos) nas Universidades, no caso da UFAL, que

reestruturou o curso há dez anos, em 2006. 

Nas pesquisas que realizamos no banco de teses da Capes1, no Instituto Brasileiro de

Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), na plataforma Scielo e em  sites de revistas

científicas, como Revista Brasileira de Política e Administração da Educação, Ciências sem

Fronteiras, Educação e Sociedade, Revista Química Nova e Revista Química Nova na Escola

(as duas últimas pertencentes à Sociedade Brasileira de Química), foi possível verificar, em

termos metodológicos, que é marcante a escolha por pesquisas qualitativas quando se trata de

ensino de Química, entretanto, não encontramos teses e dissertações ou artigos científicos que

relacionassem diretamente as ideias da abordagem do ciclo com a formação do professor de

Química. Por outro lado, encontramos a tese de doutorado de Abreu (2010), que estudou a

comunidade disciplinar de ensino de Química na produção de políticas curriculares; e a de

Souza (2011), que em seu doutoramento estudou as políticas de formação de professores da

área de ciências da natureza – entretanto, a pesquisadora analisou um curso de Licenciatura

em Biologia. 

Por outro lado, encontramos diversos trabalhos que utilizaram tais ideias para analisar

as políticas de formação de professores de um modo geral. Neste caso, por exemplo, citamos

os trabalhos de Dias (2009); Rocha (2008); Mello (2008) e Lima (2008); já sobre políticas de

currículo exemplificamos os trabalhos de Vargas (2012), Silva (2010), Silva (2006), Schiavini

(2010) e Lopes (2005). 

O que diferenciará  esta  pesquisa é  o foco onde buscamos pensar  a  educação pelo

campo  da  formação  de  professores,  pelo  estágio  supervisionado,  ou  seja,  o  contexto  da

1 O  Banco  de  Teses  da  Capes  foi  recentemente  modificado,  dificultando  a  pesquisa  por  limite  de  datas.
Atualmente somente é possível obter trabalhos depositados a partir do ano de 2013. 
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prática, pois é nele que as políticas ganham sentido, são mediadas, disputadas e, às vezes,

ignoradas (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2012).

Subsidiados pelo referencial de Stephen Ball, partilhamos da atuação de sujeitos na

produção de políticas – ampliando a compreensão deste termo para além das ações do Estado

– a partir de diferentes contextos na formação de professores de Química. Defendemos essa

perspectiva  por  entendermos  que  as  análises  sobre  a  produção  de  políticas  não  devem

focalizar  exclusivamente  o  papel  do  Estado  nessa  produção,  mas  também  as  ações  em

processos  da  micropolítica,  buscando  as  relações  macro  e  micro  neles  presentes,  sem

desconsiderar  o  papel  do  Estado  ou  a  atuação  de  governos  nas  proposições  de  políticas

públicas. 

A  área  da  política  pública  é  cercada  por  um  caráter  muito  complexo,  porém,  a

perspectiva  de  análise  adotada  pelo  pesquisador  pode  propiciar  melhor  compreensão  da

dinâmica das relações macro e micro, global e local, no processo de produção de política.

Exatamente  por  isso  que  o  modelo  analítico  proposto  por  Stephen  Ball  abre-nos  uma

perspectiva  adequada  para  repensar  as  investigações  sobre  a  política  educacional  para  a

formação de professor de Química. 

Ball  (2001) tem denunciado que estamos  caminhando para aquilo  que  poderia  ser

chamado de “o fim da política”,  porque é  cada vez mais  difícil  fazermos  distinção entre

políticas educativas de partidos políticos tradicionais e rivais, assim como é cada vez mais

difícil  encontrarmos  políticas  nacionais  definidas  fora  do  contexto  da  globalização  ou de

discursos ideológicos que balizam as políticas a nível nacional. O que há de diferente mesmo

é a questão da ênfase mais do que da distinção. 

Concordando  com  as  preocupações  de  Gatti  (2011)  quando  afirma  que  há  um

distanciamento,  ou  uma  dissonância,  entre  o  proposto  legal  e  o  realizado  na  prática.

Procuramos, inicialmente, um enfoque metodológico que nos permitisse analisar como está

organizado o curso de Química da UFAL, tanto no que diz respeito ao proposto legal quanto à

prática do estágio (ação do professor).

Essa hipótese que Gatti (2011) nos ajuda a construir pode revelar que os sujeitos estão

fazendo política,  mas  uma política  bastante  diferente  daquela  proposta  pela  ampliação da

prática. Nestes termos, a hipótese que norteará essa pesquisa é a de que há um distanciamento

entre  o  proposto  nas  legislações  e  a  prática  desenvolvidas  no  curso  de  Licenciatura  em

Química.  Assim,  Stephen  Ball  pode  nos  ajudar  no  sentido  de  compreender  como  esses

sujeitos,  na  prática,  estão  fazendo  política,  seja  uma  política  que  busque  atender  aos

pressupostos, negá-los ou reformulá-los. 
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Procuramos  um referencial  teórico  metodológico  que  fizesse  uma  relação  entre  a

política educacional nacional e a política educacional local do curso, ou seja, a relação entre

as políticas  que englobam o macro  e microcontexto.  Para tanto,  buscamos  apoio em Ball

(2001,  p.  129),  pois,  para  ele,  as  políticas  são tanto  sistemas  de  valores  quanto  sistemas

simbólicos e servem de formas para representar, explicar e legitimar decisões políticas. As

políticas são articuladas tanto para obter efeitos materiais quanto produzir apoio para esses

efeitos, ou ainda, política é um processo repetidamente contestado e/ou sujeito a diferentes

“interpretações  conforme  é  encenado  dentro  das  instituições  e  da  sala  de  aula”  (BALL;

MAGUIRE; BRAUN, 2012, p.13).

Para Ball (1992), os significados que atribuímos ao conceito de política afetam como

pesquisamos e como interpretamos o que encontramos, porque as políticas são, ao mesmo

tempo, processos e resultados. Quando focamos analiticamente uma política ou um texto, não

devemos esquecer outras políticas e textos que estão em circulação coetaneamente e que a

implementação  de  uma  pode  inibir  ou  contrariar  a  de  outra,  pois  a  política  educacional

interage com as políticas de outros campos. 

Para Lopes e Macedo (2011, p. 234), a política é interpretada como um guia para a

prática, seja para orientar de forma técnica como a prática deve ser desenvolvida, seja para

orientar de forma crítica como a prática deve ser para assumir determinadas finalidades de

transformação  social.  As  análises  políticas  requerem  o  emprego  de  abordagens

multidisciplinares,  necessitando de comunicação entre  o pesquisador  de política  (analistas

políticos vinculados a agências governamentais ou organizações privadas), o analista político

(pesquisadores de política vinculados às tarefas acadêmico-profissionais nas Universidades e

Centros de Pesquisa) e os formuladores de políticas (aqueles que legislam sobre determinadas

políticas) (MAINARDES, 2011. p. 147).

Mainardes  e  Tello  (2012),  fundamentados  em Ball,  propõem que  as  análises  de

políticas  educacionais  considerem  o  contexto,  os  textos,  as  consequências  da  política  e,

principalmente,  os modos como as políticas  são interpretadas pelos sujeitos que atuam no

nível da prática. Recomendam, ainda, que as análises do contexto foquem nos antecedentes e

pressões que existem na gestão de uma política específica.

Para  a  análise  de  política,  Ball  e  Bowe  (1992)  defendem  a  existência  de  três

contextos políticos primários, cada um deles com diversas arenas de ação, públicas e privadas.

Propõem que a política seja realizada por meio do referencial teórico denominado de “ciclo de

política” (policy cyclo approach), a partir do qual o processo de formulação de políticas é

considerado como um ciclo contínuo no qual as políticas são formuladas e recriadas nos três
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ciclos primários principais, que são: o contexto da influência, o contexto da produção de texto

e o contexto da prática, ligados e inter-relacionados, sem dimensão temporal ou sequencial e

não-lineares. Dois anos após a proposta da abordagem dos ciclos primários, Ball apresenta

dois ciclos complementares: o contexto de resultados/efeito como uma extensão do contexto

da prática; e o contexto de estratégia/ação como extensão do contexto de influência. 

Cada  um  dos  contextos  apresenta  espaços,  lugares  e  grupos  de  interesses  que

implicam confrontos e muitas lutas de poder. Entender o referencial teórico de Ball como uma

mera metodologia é ir ao encontro da dimensão atemporal e da interligação desses contextos

conforme pensado por ele. 

Mainardes e Tello (2012) consideram que o referencial teórico de Ball promove uma

reflexão  sobre  a  trajetória  de  uma  política  como  também  contribui  para  a  análise  das

influências em todo o processo que envolve a trajetória dessa política. Esses processos podem

ser  entendidos  como  formulação,  interpretação  e  complexidade  do  processo  de

implementação,  resultados  e  impactos,  como  também  as  estratégias  de  intervenção  para

enfrentar as desigualdades criadas ou reproduzidas pelas políticas.

Esses  autores  veem  nesse  referencial  teórico  elementos  que  proporcionam  uma

análise  de  textos  de  política  não-superficial,  porque o  fazem em uma perspectiva  crítica,

tomando as contribuições do filósofo Michel Foucault. Soma-se a isso o fato desse referencial

possuir a particularidade de pensar a trajetória tanto a nível macro quanto micro, pois inclui o

contexto de influência e de estratégia de política, ou seja, um diálogo na trajetória do circuito

macro e micropolítico de um aparato do sistema educativo.  

A  dimensão  política  das  instituições  passou  a  ser  passível  de  reconhecimento  e

compreensão pela análise com o ciclo de política, uma vez que ela envolve o enfoque externo,

macropolítica, e o enfoque interno, micropolítica.

Lopes e Macedo (2011) têm realizado estudos utilizando a abordagem do ciclo de

políticas de Ball, defendendo que este tem como preocupação central a recontextualização que

ocorre  nas  escolas.  A  recontextualização  desenvolve-se  em decorrência  da  circulação  de

discursos e textos de um contexto a outro, nessa tensão entre novas possibilidades de leitura e

manutenção  de  limites  discursivos.  Isso  caracteriza  o  ciclo  como  contínuo  e  não

hierarquizado.  

Lopes (2004, p. 112; 2008, p. 11) e Lopes e Macedo (2011, p. 247), ao discutirem os

contextos primários,  dizem-nos que o contexto da influência é a arena onde as definições

políticas são iniciadas, e os discursos políticos são construídos onde acontecem as disputas

entre  quem  influencia  a  definição  das  finalidades  da  educação  e  do  que  significa  “ser
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educado”. Atuam nesse contexto as redes sociais, dentro e em torno dos partidos políticos,

esferas do governo, grupos privados, esferas do processo legislativo, agências multilaterais, os

governos de outros países cujas políticas são referência para o país em questão. Além desses,

temos as comunidades disciplinares e institucionais. 

Os discursos produzidos, nesse contexto, são entendidos como aqueles que limitam

as possibilidades de recontextualização e de produção de novos sentidos nas políticas, o que é

criticado  pelas  autoras  citadas,  tendo-se  em  vista  que,  com  a  continuidade  e  a  não

hierarquização do ciclo, nenhum contexto pode ser priorizado. 

O contexto da produção de texto é aquele que produz os textos que representam ou

tentam representar  para  as  escolas  o  que  é  política  como  um todo.  Envolve  as  agências

executivas  e legislativas2 que assinam regulamentações e normatizações mas também toda

sorte de documentos que buscam explicar e/ou representar a política às escolas em geral.3

Representa o poder central, mantém uma associação estreita com o primeiro contexto. 

O  contexto  da  prática  é  onde  as  definições  de  políticas  são  recriadas  e

reinterpretadas, modificando sentidos e significados. Essas recriações e novas interpretações

são decorrentes, basicamente,  de duas dimensões que formam esse contexto: comunidades

disciplinares e especificidades institucionais. 

Na  primeira  dimensão,  comunidades  disciplinares4,  as  diferentes  disciplinas  nas

escolas ou nas Universidades têm formas de leitura próprias dos documentos oficiais e dos

múltiplos textos das políticas, através de suas concepções de conhecimentos e de educação,

fazendo com que se amplifiquem os possíveis sentidos das políticas. A segunda dimensão

envolve as instituições escolares onde há diferentes experiências e habilidades, para responder

às  mudanças,  contingências  capazes  de favorecer  ou inibir  as mudanças,  compromissos  e

histórias,  correlacionados  a  múltiplos  paradigmas  pedagógicos  ou  disciplinares  o  que,

inevitavelmente, produz a hibridização de diferentes discursos das políticas. 

Lopes (2004), ao usar o referencial teórico de Ball, buscou ver as possibilidades de

mudança e entender as modificações sociais, políticas, econômicas e culturais ocorridas nas

políticas curriculares adotadas no Brasil no início dos anos 2000, concluindo que não se pode

fazer  uma  análise  considerando  categorias  binárias,  como  analisar  a  produção  e  a

implementação  global  e  local  de  uma  política.  É  preciso  fazer  recontextualização  por

2 No caso do Brasil, podemos citar o Conselho Nacional de Educação (CNE) vinculado ao MEC. 
3 Podemos citar os Conselhos Estaduais de Educação, Conselhos Superiores de Cursos e/ou Universidades.
4 São comunidades  de  profissionais  que  representam  uma ou  mais  disciplina,  logo  dinamizam as  políticas
educacionais, como, por exemplo, profissionais que representam a disciplina Química Inorgânica, Orgânica ou
Didática.
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processos  híbridos  de  textos  e  definições,  a  fim de  engendrar  espaços  de  conflitos  e  de

resistência, pois há uma diferença entre a prática expressa nos documentos oficiais e aquelas

praticadas no cotidiano escolar. 

Outra observação feita pela autora é que é preciso considerarmos a educação pelo seu

valor de uso, como produção cultural de pessoas concretas, singularidades humanas capazes

de  constituírem-se em sujeitos  globais  e  locais  em luta  contra  desigualdades  e  exclusões

sociais.

O uso da abordagem do Ciclo de Política tem sido incorporado nas pesquisas sobre

políticas  educacionais  no  Brasil  de  modo  mais  sistemático  a  partir  dos  anos  de  2000,

especialmente para analisar as políticas curriculares e centrando-se, na grande maioria dos

trabalhos, no contexto da produção de textos. Poucos são aqueles que focam o contexto da

prática, embora Ball, Maguire e Braun (2012, p.13), ao desenvolverem a Teoria da Política

em Ação (theory of policy enactment), defendam a análise do contexto da prática, colocando

que as políticas são feitas pelos e para os professores. Eles são sujeitos e objetos das políticas

e,  portanto,  o contexto da prática  deve ser um foco importante  da análise  de políticas.  É

importante salientar que os autores não excluem os outros dois contextos primários. 

O argumento de que as políticas são feitas pelos e para os professores faz com que

eles, ao mesmo tempo, que são atores, sejam, em igual proporção, sujeitos; sujeitos e objetos

da política, fato que deixa o processo de codificação e recodificação muito complexo.

É  uma  pesquisa  qualitativa.  Segundo  Lüdke  e  André  (2014,  p.  13),  a  pesquisa

qualitativa é caracterizada pelo uso do ambiente natural como sua fonte direta de dados, e o

pesquisador  como  seu  principal  instrumento;  os  dados  coletados  são  predominantemente

descritivos; a preocupação com o processo é muito maior do que com o produto; o significado

que as pessoas dão às coisas e à sua vida são foco de atenção do pesquisador e pela análise

dos dados tende a seguir um processo indutivo.

O estudo de caso qualitativo é relatado por Lüdke e André (2014, p. 20) como um

estudo que se desenvolve numa situação natural, é rico em dados descritivos, tem um plano

aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada. Nos estudos de

caso destacam-se a descoberta, a ênfase na interpretação do contexto, a busca por retratar a

realidade  de  forma  completa  e  profunda,  usam uma  variedade  de  fontes  de  informação,

revelam experiências vicárias e permitem generalizações naturalísticas. 

Maia  (2007)  diz  que  a  metodologia  do  estudo  de  caso  deve  ser  usada  quando  o

objetivo  é  estudar  algo singular,  que tenha  valor  em si  mesmo,  pois  seu interesse incide

naquilo  que  o  objeto  em questão  tem de  único  e  particular,  um caso  bem delimitado  e
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contextualizado em tempo e lugar para realizar-se uma busca circunstanciada de informações

sobre um caso específico. Nesse sentido, delimitamos um curso de formação de professores

de Química da UFAL. 

O plano aberto e flexível do estudo de caso apresentado ao pesquisador permite-lhe

acrescentar  questionamentos  posteriores,  fazer  inserções  de  novas  considerações,

compreender melhor a relação dos contextos que envolvem o objeto de estudo, afirma Maia

(2007). A autora coloca, ainda, que as características supracitadas nos auxiliarão muito na

escolha do estudo de caso, além da possibilidade de coletas de informações de diferentes

naturezas e em diferentes momentos,  possibilitando ao pesquisador recorrer a documentos

formais, a documentos advindos de transcrição de entrevistas com participantes da realidade

estudada, além de relatórios de observação em situações de aula, reuniões, pesquisa de campo

e recursos audiovisuais. Afirma, com isso, que o que o distingue dos outros tipos de pesquisa

é  a  preocupação  central  com a  compreensão  de  uma  instância  singular,  única,  de  modo

multidimensional e historicamente situado. 

As questões a serem avaliadas foram elaboradas na fase exploratória da pesquisa. A

partir  das  leituras  sobre  políticas  educacionais,  principalmente  leitura  dos  textos  de  Ball

(1998; 2001; 2011; 2013; 2014), Alice Casimiro Lopes (2002; 2004; 2006; 2008; 2011; 2009)

e Mainardes (2006; 2009; 2011; 2013).  

Analisamos os contextos de influência,  definição de textos  e o contexto da prática

(Ball, 1994), limitamo-nos aos três contextos primários, porque o próprio Ball, ao acrescentar

o contexto de resultados/efeitos e o contexto de estratégia/ação, coloca-os, respectivamente,

como uma extensão do contexto da prática e como extensão do contexto de influência. Para

analisar  o  contexto  de  influência  e  de  definição  de  textos  na  formação  de  professores,

especificamente  o  estágio  supervisionado,  escolhemos  como  material  empírico  textos

produzidos a partir do ano 2000, visando a análise da produção de política de formação de

professores. 

Em  relação  ao  contexto  macro,  destacamos  dois  documentos  para  analisar  as

definições e concepções para a formação de professores: as DCN (Brasil, 2002) e as DCN

para os cursos de Química (Brasil, 2001), trabalhando com os Pareceres e Resoluções desses

documentos.  Embora  tenham sido esses  os  textos  de  definição  política  analisados,  outros

documentos definidores das políticas de formação de professores no Brasil foram utilizados,

como pode ser observado nas referências bibliográficas desta tese. 

No  contexto  micro,  baseamo-nos  no  Projeto  Político  Pedagógico  do  Curso  de

Licenciatura em Química da UFAL e nas Resoluções e Normativos originados a partir de
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2006 sobre formação de professores emitidos pela UFAL, conforme a Tabela 1, a seguir.

Estudamos  os  referidos  documentos  para  identificar  a  concepção  de  teoria  e  prática  na

formação  do  professor  em  documentos  governamentais  e  nos  textos  acadêmicos,  como

também a concepção de teoria e prática na formação do professor de Química defendida no

Projeto Político do Curso (PPC).

Tabela 1 - Organização da coleta de dados

Contexto Participante Quantidade Instrumento 

Influência
LDB 9394/96; Res. 01 e 
02/2002; DCN 01/2002 e 
Parecer CNE/CES 1.303/2001. 

Análise documental

Prática

Alunos (ES III e IV) *
15 Questionário

04 Entrevista 

Professores de estágio 02 Questionário/entrevista

Coordenador 01 Entrevista 

Produção de 
texto

Professores elaboradores do 
PPC

02
Análise documental e 
entrevista

FONTE: Próprio autor. *ES = Estágio Supervisionado.

Para analisar o contexto da prática, entrevistamos alguns atores que estão diretamente

em contato  com o curso  de  Química,  ou  seja,  professores  e  alunos  do  curso.  Dentre  os

professores, escolhemos os professores que lecionam a disciplina de estágio supervisionado e

os professores que participaram da criação do PPC à época. Procuramos identificar como o

estágio está estruturado e como essa nova estruturação foi recebida e implementada, como foi

a  interpretação  do texto  das  DCNs e se,  no processo de estruturação,  houve mudanças  e

adaptações  a  partir  do texto  das  DCNs.  Buscamos  identificar  as  contradições,  conflitos  e

tensões entre aqueles que atuam na prática e aqueles que formularam o PPC, as principais

dificuldades encontradas nas práticas de estágio, as relações de poder e como o contexto da

prática subsidia a produção de novos textos. 

Quanto aos profissionais envolvidos na elaboração do PPC, centramos na construção

do  projeto,  na  participação  de  todos  os  envolvidos,  nos  textos  oriundos  do  PPC,  no

recebimento dos textos pelos professores, em como a Universidade deu suporte a essa equipe

e como receberam as críticas, sugestões, opiniões e dúvidas. A entrevista versou em torno das

estratégias  de  ensino,  materiais  didáticos  e  recurso  tecnológicos,  instrumentos  e  métodos
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avaliativos utilizados por eles e como era sua concepção sobre a atual estrutura do Curso de

Licenciatura em Química da UFAL.

Os  alunos  estagiários,  além  de  indagados  a  respeito  das  aulas  de  estágio,  foram

também indagados sobre a relação entre eles, o professor de estágio e o professor da escola

básica, qual a visão desse aluno em relação ao estágio e que contribuição esse estágio oferece

à sua formação.  

Os dados da pesquisa foram obtidos por meio de análise documental, questionários

com  questões  mistas  e  entrevistas  semiestruturadas.  Tanto  os  questionários  quanto  as

entrevistas foram realizadas com alunos matriculados na disciplina de Estágio Supervisionado

(III e IV). A escolha por essas turmas foi porque esses são períodos próximos à conclusão do

curso,  logo  os  alunos  já  têm  um  conhecimento  mais  amplo  sobre  o  curso,  sobre  os

conhecimentos trabalhados nele e a realidade de uma sala de aula, uma vez que já realizaram

duas etapas do estágio. Ao final, nosso propósito é constatar, por meio dos discursos e das

anotações  coletadas,  os pressupostos e fundamentos  da prática  do professor orientador  de

estágio e dos alunos da disciplina e como esses pressupostos e fundamentos se expressam nas

ações empreendidas na escola campo de estágio. 

Conforme ensinam Lüdke e André (2014, p. 45), a coleta e a leitura de documentos

envolvem o que é denominado de análise documental. Com essa análise, buscamos colher

dados que pudessem identificar informações factuais presentes nos documentos, a partir do

levantamento de questões ou hipóteses importantes.  Com a análise documental,  é possível

complementar  informações obtidas com outras técnicas  de coleta  de dados,  ratificando ou

validando essas informações. Além disso, a partir da análise documental, também é possível

dotar-se  de  uma  técnica  de  coleta  que  não  causa  alterações  no  ambiente  e  nos  sujeitos

estudados, sendo possível consultar os documentos quantas vezes forem necessárias. 

Destacam, ainda, que “os documentos constituem uma fonte poderosa de onde podem

ser  retiradas  evidências  que  fundamentem  afirmações  e  declarações  do  pesquisador”

(LUDKE; ANDRÉ,  2014,  p.45).  Podem ser  leis,  normas,  decretos,  pareceres,  resoluções,

cartas,  memorandos,  diários  pessoais,  jornais,  revistas,  discursos,  livros  etc.  Apesar  das

vantagens apontadas, as autoras ressaltam que existem desvantagens no uso de documentos.

Uma delas é o fato dos documentos  não representarem fielmente o dia-a-dia  dos espaços

estudados; outra é a escolha aleatória dos documentos. Uma dica que poderia minimizar as

desvantagens  é  atentar  para  os  propósitos,  ideias,  hipóteses  e  objetivos  da  pesquisa  que

nortearão a seleção dos documentos considerados relevantes.
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Na análise dos documentos escolhidos para esta pesquisa, iniciamos com o contexto

de  influência  sugerido  por  Ball  e  Bowe  (1994),  buscando  responder  a  questões  sobre

influências e tendências presentes nos textos, tendência dos discursos principais presentes nos

textos, a que tipo de público o texto destina-se, seu poder de promover justiça social etc.

Demos continuidade à pesquisa colhendo dados através da observação controlada e

sistemática  das  aulas  de estágio  supervisionado,  seguida  pela  aplicação  de questionário  e

entrevistas semiestruturadas, as quais foram realizadas por meio de um roteiro de questões

semidirigidas que permitiram identificar como ocorreu o contexto da produção de textos, o

contexto da prática e, consequentemente, o contexto de resultados/efeitos. Buscamos também

saber a opinião dos professores sobre suas práticas em sala de aula e sobre sua visão a respeito

da atual estrutura do curso. 

Para os professores do curso de Química,  que aqui chamaremos de PQ, decidimos

aplicar um questionário fechado, composto de cinco perguntas, porque entendemos que esse

público conhece a temática tratada no questionário, além disso já conhecíamos o grupo a ser

questionado. Aos licenciandos que cursavam os estágios supervisionados III e IV também

buscamos ver a mesma coisa, mas acrescentamos questões abertas, totalizando nove questões

fechadas e cinco questões abertas, e sendo recolhidos após duas semanas. 

O questionário  foi  previamente  validado  por  meio  de  um estudo-piloto,  com uma

parcela selecionada aleatoriamente através de uma ferramenta online (Google Form). Após a

validação,  realizada  em  duas  etapas  (após  o  primeiro  ajuste,  foi  necessária  uma  nova

validação e um segundo ajuste), modificamos o questionário, para melhor atender às questões

de pesquisa. Pedimos para que os licenciandos que participaram da validação respondessem

novamente  ao  questionário,  composto  pelas  questões  reestruturadas.  A  esses  estudantes

apresentamos  também suas  respostas  às  questões,  que  não  sofreram alterações,  a  fim de

minimizar  as  diferenças  temporais  e  sequenciais  em relação  aos  demais  respondentes,  de

forma que foram considerados todos os questionários na análise final. 

O  terceiro  instrumento  de  coleta  de  dados  foi  a  aplicação  de  entrevistas

semiestruturadas a professores e alunos. O uso da entrevista semiestruturada é um importante

instrumento  de  pesquisa  devido  ao  seu  caráter  de  interação  entre  o  entrevistador  e  o

entrevistado,  permitindo a captação imediata  e corrente da informação desejada (LUDKE,

2014, p. 38). Machado, Maia e Labegalini (2007, p. 135) consideram a entrevista como um

valioso instrumento de coleta de dados, porque pode ser útil em pesquisas cujo objetivo é

colher informações que não estão registradas ou disponíveis.   
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A utilização de entrevistas semiestruturadas como técnica de coleta busca superar a

limitação dos dados objetivos (normas, leis, decretos etc.) e permitir, por meio do discurso,

acesso aos dados da realidade, de caráter subjetivo que trazem “à luz” novas questões que não

estavam visíveis ou entendíveis. Ciente de que a escolha dos sujeitos influencia diretamente

no resultado da pesquisa,  escolher  um maior  número possível  de  sujeitos  e  de  diferentes

arenas (poderes) trará considerável representatividade dos diferentes discursos proferidos.

Considerando esses aspectos,  foram definidos  para o campo empírico  os seguintes

atores: quatro alunos do estágio supervisionado III e IV entrevistados  – identificados como

L01, L02, L03 e L04 e escolhidos devido à falta de experiência como professores antes do

estágio supervisionado e pela maneira como eles vislumbravam a profissão de professor, após

a aplicação do questionário anterior;  dois professores da comissão que elaborou o Projeto

Pedagógico do Curso; 01 coordenador do curso de Licenciatura em Química- dos últimos dez

anos  esse  professor  coordenou  o  curso  por  três  vezes;  e  dois  professores  de  Estágio

Supervisionado.

No  decorrer  das  entrevistas,  foram  privilegiados  os  contextos  da  prática,  sendo

entrevistados os dois professores da comissão elaboradora do Projeto Político Pedagógico e o

coordenador  do curso de licenciatura  àquela época.  Sobre o mesmo contexto  do ciclo  de

políticas, também responderam os professores da disciplina de Estágio Supervisionado e o

coordenador atual do curso.  

Assim sendo, este trabalho está organizado da seguinte maneira: no primeiro capítulo

buscamos fazer uma reflexão, com o apoio do referencial de Stephen Ball (1992; 1994; 1998;

2011), Lopes e Macedo (2011; 2008) e Mainardes (2009), sobre as políticas de formação de

professores no contexto global e no contexto local. Vamos caminhando pelo capítulo expondo

como é tênue a relação entre as mudanças ocorridas nas políticas de formação e as Diretrizes

dos órgãos internacionais; traçamos também um contexto macro em relação à formação do

professor de Química refletindo como vem sendo realizada essa formação. 

No segundo capítulo, buscamos analisar os documentos que norteiam a formação de

professores do Brasil partindo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação brasileira, focando

nos capítulos e parágrafos que tratam especificamente da formação dos professores. Seguindo

uma  sequência  de  pensamento,  tratamos,  mesmo  que  superficialmente,  das  Resoluções

CNE/CP 01 e  02,  ambas  de  2002,  e  focamos  nas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para

Formação  da  educação  básica,  em  nível  Superior.  Expomos  a  relação  entre  estágio

supervisionado e formação de professores e da superação entre a dicotomia entre teoria e

prática durante essa formação. 
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O  terceiro  capítulo  foca  no  contexto  micro  e  trata  da  formação  do  professor  de

Química  pelo  Instituto  de  Química  e  Biotecnologia  da  UFAL.  Iniciamos  por  uma

reconstituição  histórica  do  curso,  enfatizando  suas  principais  características,  as  principais

mudanças que o mesmo tem passado até chegarmos na atual política curricular de formação. 

O  quarto  capítulo  deixamos  para  analisar  o  contexto  da  prática  na  formação  do

professor de Química,  dando voz aos sujeitos que fazem a política atuar,  ser interpretada,

reinterpretada e produzida, ao passo que produz novas políticas. Neste capítulo, reunimos as

opiniões obtidas entre professores, alunos e coordenadores do curso de Química, trouxemos

suas falas, inquietações, silêncios.

Na conclusão, tomando por base as propostas teóricas antes apresentadas, procuramos

mostrar como o proposto nas legislações e as práticas desenvolvidas no curso de licenciatura

em Química são dissonantes no que se refere a articulação entre a teoria e a prática para isso

ouvimos os discursos dos sujeitos que compõem o curso estudado na perspectiva de uma

política em ação. As discussões sobre a política de formação de professores foi analisada

como um ciclo contínuo com produção, construção, criação, recriação e atuação em constante

movimentação e interação. 

Encontramos no curso estudado grupos disciplinares que não conversam entre si e que

veem o ensino de Química como um apêndice do bacharelado, ainda foi possível detectarmos

que os pressupostos, fundamentos e diretrizes da formação de professores a nível macro se

reproduzem no nível micro, mas essa reprodução se expressa apenas no textos políticos locais,

destoando completamente nas ações dos sujeitos envolvidos, corroborando com aquilo que

Ball, Maguire e Braun (2014) tem chamado de política em ação, ou seja, no cenário local, por

meio  de  reuniões,  eventos,  observações,  intervenções  e  interações  é  que  as  políticas  se

expressam, tomam corpo e se desenvolvem. 
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CAPÍTULO I

CONTEXTO DA PRODUÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS: AS POLÍTICAS

DE FORMAÇÃO DE PROFESSOR

“As políticas públicas, particularmente as de caráter social, são mediatizadas pelas

lutas, pressões e conflitos entre elas. Assim, não são estáticas ou fruto de iniciativas

abstratas,  mas  estrategicamente  empregadas  no  decurso  dos  conflitos  sociais

expressando,  em  grande  medida,  a  capacidade  administrativa  e  gerencial  para

implementar decisões de governo” (SHIROMA, 2011, p. 8)

O cenário acadêmico que envolve a discussão a respeito da formação de professor é

marcado pela  intensidade de sua produção, abrangendo diferentes subtemas que culminam

nessa formação. As reformas estruturais ocorridas mundialmente nos últimos trinta anos têm

oferecido um terreno ainda mais fértil para essa produção. 

Esta pesquisa insere-se nesse contexto de reformas que se desenvolve em diversos

campos da política pública educacional. A literatura que selecionamos para a discussão neste

capítulo tem por base as produções nacional e internacional sobre políticas públicas, trazendo

à discussão Stephen Ball e pesquisadores brasileiros das Ciências da Educação. 

Entendemos que, no diálogo com a produção sobre políticas públicas no campo das

Ciências Sociais, a análise sobre a produção de políticas para a formação de professores ganha

um novo foco, a partir das abordagens teórico-metodológicas que vêm sendo desenvolvidas

para o campo da educação com o ciclo contínuo de políticas. 

Deste modo, o objetivo deste capítulo é refletir como o referencial analítico proposto

por  Stephen  Ball  (1994)5 e  Ball  e  Bowe  (1992)  pode  auxiliar  na  investigação  de/sobre

5 Stephen Ball,  pesquisador britânico que tem pautado suas pesquisas em Sociologia da Educação e Políticas
Educacionais. Sua obra recebe considerável influência tanto de autores pós-estruturalistas, como Foucault e Basil
Bernstein,  quanto  de  estruturalistas,  como Bourdieu.  Stephen  Ball  tem procurado  explorar  um aspecto  dos
estudos e das pesquisas educacionais por meio de linguagem e de perspectiva teórica diferente daquelas que
abordam  as  teorias  do  gerenciamento  e  a  pesquisa  sobre  eficácia  escolar,  focalizando  o  não-intencional  e
examinando as suas consequências, mas não descartando a ideia de que os estudos educacionais se situam fora
ou acima da agenda política de gerenciamento da população.
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políticas púbicas, especialmente, as políticas educacionais voltadas à formação de professor

(contexto macro) e nas políticas de formação de professores de Química (contexto micro).

1.1 A reforma educacional nos contextos global e nacional

As reformas educacionais mundiais fazem parte de um novo acordo político global,

caracterizado  pela  privatização  do  setor  público.  Os  valores  do  mercado  privado  são

celebrados dentro do Estado, a ponto de legitimar e impulsionar certas ações e compromissos

(espírito  empresarial,  competição  e  excelência)  e  inibindo e  deslegitimando  outros,  como

justiça social, equidade e tolerância. 

As  reformas  da  educação  são  um  fenômeno  mundial,  sustentadas  por  agentes

poderosos, como o Banco Mundial e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

Econômico  –  OCDE,  que,  por  meio  de  novos  acordos  político-globais,  têm influenciado

políticos,  independentemente  de  legenda  partidária,  como  também  os  meios  acadêmicos,

como afirma Ball (2002). Esse novo acordo político-global tem sido chamado por Ball (2004)

de  Acordo  Político  do  Pós-Estado  da  Providência,  que  trata  da  emergência  de  um novo

conjunto  de  relações  sociais  de  governança  e  de  novas  atribuições  funcionais  e

graduais/hierárquicas de responsabilidades, com sérias mudanças nos papéis do Estado, do

capital, das instituições do setor público e dos cidadãos. 

As mudanças nas atividades do setor público ficam evidentes à medida que, segundo

Ball  (2004),  “o  Estado  deixa  seu  papel  de  provedor  e  assume  o  papel  de  regulador”,

estabelecendo as condições sob as quais vários mercados internos são autorizados a operar e o

Estado, como auditor, avalia seus resultados. 

Ball  (2004) vê o Estado como um negociante estrategista  que modela o rumo da

economia nacional, ao investir em setores-econômicos-chave e no desenvolvimento de seu

capital humano. É justamente no/para o desenvolvimento de capital humano que os ensinos

básicos,  profissional  e  superior,  embora  de  formas  diferentes,  tornam-se  cruciais  aos

interesses econômicos como ferramentas para desenvolver esse capital. 

Dessa maneira, a educação torna-se um assunto de política global, regional e local e,

cada vez mais, um assunto de comércio internacional. A educação é, em vários sentidos, uma

oportunidade de negócios (BALL, 2001; 2002).

As mudanças nas atividades do Estado implicam diretamente mudanças do capital e

consideram os serviços sociais uma área em expansão na qual lucros consideráveis podem ser

obtidos. A mudança que atinge as instituições do setor público tem levado a um quadro de
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novas possibilidades éticas, de novos papéis e relações de trabalho, a uma nova economia

moral. 

Já as alterações no cenário correspondente aos cidadãos mostram-nos que os mesmos

deixaram a posição de dependência com relação ao Estado do Bem-Estar para assumir uma

posição de consumidor ativo. Esse quadro de mudanças e alterações tende a ocorrer por causa

da competividade econômica, pois é ela quem dita o ritmo das articulações e legitimações das

políticas sociais  e das políticas educacionais e fará isso por meio do desenvolvimento das

habilidades, das capacidades e das disposições exigidas pela economia. 

Alerta-nos Ball (2004) que o Estado, diante dessas mudanças, não se torna menos

ativo ou intruso nas políticas sociais e educacionais do que era antes das reformas, mas age de

modo diferente. Em certos casos, ele [o Estado] pode ter uma quantidade total de intervenção

maior em relação ao Estado de Bem-Estar, no apoio e na manutenção de atividades sociais e

econômicas. 

Ball (2004), ao estudar o controle direto e indireto sobre a educação no Reino Unido,

tem observado uma relação muito íntima entre a educação e a economia, principalmente no

modo  como a  educação  é  financiada  pelas  parcerias  público-privadas,  a  ação  de  sujeitos

econômicos externos à área da educação, resultando em um menosprezo ou esquecimento das

metas sociais  da educação,  de modo que esta está cada vez mais sujeita a pressupostos e

prescrições normativos do economicismo, modificando sobremaneira o tipo de cultura que a

escola é e pode ser. 

Ao analisar  as  reformas  educacionais  no Reino Unido,  Ball  (2004) afirma que a

sujeição da educação à economia tem formado um tipo de “governo coordenado” entre os

diversos Estados-Nação, de modo que as políticas oriundas dessa nova concepção econômica,

cujo  princípio  motor  e  integrador  é  a  competência  e  a  política  da  aprendizagem,  tem

favorecido o surgimento de novas identidades, novas formas de interação e novos valores.

Observa ainda a existência de duas agendas de política complexamente relacionadas

que podem ser identificadas  sem grandes problemas.  A primeira  agenda é a que objetiva

vincular a educação, de forma mais estreita, aos interesses econômicos nacionais, baseando-se

em  uma  clara  articulação  e  afirmação  pelo  Estado  de  suas  exigências  de  educação,  ou

reafirmando  as  funções  da educação estatal  como um bem público.  Já  a  segunda agenda

envolve  uma  desvinculação  da  educação  do  controle  estatal  direto,  dando,  ao  menos,  a

aparência  de  uma  maior  autonomia  às  instituições  educacionais  na  distribuição  daquelas

exigências,  ou  sujeita  a  educação  às  disciplinas  do  mercado  e  aos  métodos  e  valores  da

empresa e redefine-a como um bem privado competitivo. 
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A  primeira  agenda  deveria  ser  a  plataforma  de  um  Estado-Nação  que  valore  a

integração e a coesão de sua sociedade.  Não acreditamos que possa haver uma sociedade

coesa  em  que  a  educação  estatal  seja  colocada  em  segundo  plano,  ou  na  agenda

mercadológica. É muita responsabilidade para as instituições educacionais, pois passariam a

assumir  características  e  qualidades  do capitalismo,  obrigando mudanças  na prática  e  nos

métodos organizacionais, além da adoção de novas relações, valores e princípios éticos. 

Essas agendas políticas  podem ser observadas em ação por meio  do conjunto de

políticas  genéricas,  tais  como  escolhas  por  parte  dos  pais  e  competição  institucional,

autonomia local, gerencialismo, controle performativo e fundamentalismo curricular. 

Carnoy (2002), em relação ao processo de reforma da educação mundial, afirma que

a reforma educacional está intimamente relacionada ao fenômeno da “globalização”, que se

fundamenta no fortalecimento das instituições transnacionais que utilizam mecanismos para

ocupar  os  espaços  da  economia  nacional  e  do  Estado.  O  impacto  da  globalização  nas

estratégias de reforma da educação desencadeou três tipos de reações, apontadas por ele: a

necessidade  de  qualificação,  para  atender  às  demandas  de  mercado;  a  redução  de

investimentos financeiros públicos; e a adoção de políticas de equidade social.

A materialização da reforma educacional, segundo Ball (2002), é efetivada por meio

de políticas de ordem estrutural que afetam diretamente o trabalho do professor, legitimando-

se a partir de um conjunto de medidas ou “pacotes de reforma” embasados em três elementos

ou tecnologias políticas. Ball (2002) entende-as como elementos estruturais que envolvem a

distribuição calculada de técnicas e artefatos para organizar forças e capacidades humanas em

redes operacionais e funcionais e trazer novas intervenções discursivas ao jogo das reformas. 

Podemos citar como tecnologias políticas as tecnologias do mercado, a capacidade

de  gestão  e  a  performatividade,  sendo  que  tais  tecnologias  são  inter-relacionadas  e

interdependentes, de forma  que, aplicadas conjuntamente, são mais atrativas ao contexto de

reformulação  educacional,  logo  são  excelentes  substituintes  às  velhas  tecnologias  do

profissionalismo e da burocracia. 

As tecnologias de mercado – neoliberalismo – estabelecem as respostas espontâneas

e  não  planejadas,  mas  inovadoras,  da  forma  “mercado”  contra  a  burocracia  parcial  e

ineficiente  da  mudança  planejada.  A  salvação  na  guerra  do  conhecimento  baseia-se  no

individualismo e na aptidão. A nova economia institucional busca explicar o funcionamento

da vida social  e  de suas  várias  instituições,  abordando o estabelecimento  de objetivos  na

realização de uma tarefa, defende a escola autogerenciada, ou seja, defende uma perspectiva

teórica que vincula a organização e o desempenho das escolas a seus ambientes institucionais.
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Em outras palavras, essa tecnologia sustenta o discurso em torno da necessidade de novas e

eficientes formas de gerenciamento das escolas, políticas de responsabilização de professores

pelos resultados dos alunos e introdução de disposições e interesses de mercado nas escolas

(LOPES; MACEDO, 2011, p. 239).

No que diz respeito à performatividade, Ball (2002, p. 4) conceitua-a como “uma

tecnologia,  uma cultura e um modo de regulação que se serve de críticas,  comparações e

exposições  como  meios  de  controle,  atrito  e  mudanças”.  Os  desempenhos  de  sujeitos

individuais ou coletivos servem como medidas de produtividade e rendimento, ou mostras de

“qualidade”, ou “promoções”. É um conceito que nos remete a uma perspectiva de amplitude,

que se materializa por meio de ações controladas e regulatórias, que, no caso da educação,

estimula  a  competividade,  criando uma sociedade performática  pautada na produção e no

resultado estatístico. 

Esse mecanismo de controle pode ser indireto, ou mesmo a distância, já que substitui

a intervenção e a prescrição pelo estabelecimento de objetivos, pela prestação de contas e pela

comparação. Ele facilita o papel de monitoramento do Estado. Permite, ainda, que o Estado se

insira  profundamente  nas  culturas,  práticas  das  instituições  do  setor  público  e  de  seus

trabalhadores de forma sorrateira. No tocante ao discurso, estes são da responsabilização, da

melhoria, da qualidade e da eficiência que circundam essas objetivações, tornam as práticas

existentes frágeis e indefensáveis, os incentivos estão vinculados às medidas de desempenho

(BALL, 2004, p. 1116; BALL, 2005, p.543).

No  seio  da  educação,  a  performatividade  fornece  sistemas  de  signos  que  a

representam de uma forma autoreferencial e reificada para o consumo. Quando, por exemplo,

usamos  conceitos  de  gerência  em educação,  tais  como  “gerência  de  Qualidade  Total”  e

“gerência de Recursos Humanos”, estamos tomando de empréstimo contextos comerciais para

o contexto educacional. O processo de ensino e de aprendizagem é reduzido a processos de

produção e de fornecimento que devem cumprir  os objetivos de mercado de transferência

eficiente e de controle de qualidade (BALL, 2004, p. 1116).

A performatividade é alcançada mediante a construção e publicação de informações

e de indicadores, além de outras realizações e materiais institucionais de caráter promocional,

como mecanismo para estimular, julgar e comparar profissionais em termos de resultados. 

A capacidade de gestão, ou novo gerencialismo, é o mecanismo central das reformas,

é a inserção das teorias e das técnicas da gerência empresarial e do culto da excelência nas

instituições do setor público, enfatiza uma constante atenção à qualidade, estando próximo ao

cliente  e  ao  valor  da  inovação.  O  novo  gerencialismo  significa  o  desmonte  de  regimes
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organizacionais baseados na autonomia da profissão, e sua substituição por regimes baseados

no mercado dá ênfase a um maior envolvimento dos empregados, principalmente o diretor,

porém usa vigilância e autocontrole maior por meio de sistema de avaliação, estabelecimento

de objetivos e comparação de produtos (BALL, 1998, p. 128). 

Esse gerencialismo tem sido o principal meio pelo qual a estrutura e a cultura dos

serviços  públicos  são  reformadas,  que  busca  introduzir  novas  orientações,  remodela  as

relações de poder e afeta como e onde são feitas as opções de políticas sociais (BALL, 2005,

p. 544). Para Bernstein (1996), o novo gerencialismo representa a inserção, no setor público,

de uma nova forma de poder que cria uma cultura empresarial competitiva. 

A  difusão  e  a  disseminação  de  ideias  permitem  a  um  pesquisador  estudar  uma

determinada política, mesmo estando a quilômetros de distância do local de sua execução, e

ainda fazer inferências sobre a mesma. Junte-se a isso a possibilidade de estabelecimento de

uma  nova  ortodoxia,  ou  seja,  um quadro  discursivo  no  interior  do  qual  as  soluções  são

pensadas.  

Dessa forma, as tecnologias políticas das reformas educacionais não atingem apenas

a parte técnica e estrutural das organizações, atingem também as subjetividades da mudança e

as  subjetividades  em  mudança,  que,  no  caso  do  professor,  muda  o  significado  de  “ser

professor”, ou seja, os professores assumem novos papéis, e novas subjetividades são criadas

(BALL, 2002). Em suma, o que Ball tem-nos apresentado é como a educação tem-se tornado

um terreno fértil  para a  atuação  dessas  tecnologias  de reforma,  através  das  mudanças  no

trabalho acadêmico e na aprendizagem. Esse processo envolve mudanças fundamentais nas

relações entre aqueles que aprendem, a aprendizagem e o conhecimento,  num processo de

dessocialização.

Assim sendo, as tecnologias têm, potencialmente,  profundas consequências para a

natureza do ensinar e do aprender, deixando de ser simples instrumentos, para tornarem-se

estruturas  nas  quais  emergem questões  como  quem somos, ou  o que  gostaríamos de nos

tornar.

A partir  desse quadro,  os  legisladores  de política  podem mudar  suas  concepções

sobre o que constitui o bem público, sobre o que deve mudar em uma determinada política, a

fim de acomodar expectativas e concepções transformadoras sobre o que constituem serviços

públicos. Nas palavras de Ball (1998, p. 132), “[...] as novas políticas alimentam-se e ganham

legitimidade, a partir da crítica e da ridicularização de políticas anteriores [...]”, os discursos

que  normalmente  estariam  em  conflitos  na  política  antiga  são  recombinados  nas  novas

políticas. Isso é comum nas políticas públicas e não será diferente nas políticas educacionais. 
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Lopes e colaboradores (2008, p. 8) colocam que, a partir de 1980, há um confronto

na busca da hegemonia de posições políticas e econômicas, instituindo-se mudanças muito

específicas nos processos de regulação do Estado e construindo-se novos perfis institucionais.

Em termos de educação, Ball (2004) tem destacado que, diante dessas mudanças, não é mais

possível  ver  as  políticas  educacionais  apenas  do  ponto  de  vista  do  Estado-Nação,  ela  [a

educação]  é  um assunto  de  políticas  regional  e  global  e,  cada  vez  mais,  um assunto  de

comércio internacional.

A  atuação  das  agências  multilaterais6 tem  sido  observada  significativamente  na

construção e disseminação de “novos” modelos de governança e de novas relações entre a

educação e a economia, como bem analisa BALL (2004). Entretanto, ao generalizar os efeitos

da atuação das agências multilaterais no contexto global, o autor considera as tendências e os

ritmos  que essas  ações  tendem a  tomar  em lugares  diferentes,  buscando,  nas  palavras  de

Giddens (1991), a seguinte explicação: “Essas tendências e pressões invadem os contextos

locais,  mas  não  destroem”  o  processo  denominado  de  “globalização”,  isto  é,  há  uma

acomodação  de  tendências  globais  em  histórias  locais,  produzindo  políticas  híbridas  e

diversidade  política.  As  políticas  globais  sofrem  recontextualizações,  logo  é  crucial

atentarmos para especificidades, resistências e variações locais. 

Assim, argumentamos que os textos sobre políticas de formação de professores têm

servido de veículos para difundir discursos em escalas global, nacional e local e nem sempre

são discursos críticos aos interesses econômicos, muitos deles, são discursos colaboradores.

Essa argumentação pode ser constatada em textos que buscam o protagonismo do professor

no que tange à liderança das mudanças e na sua corresponsabilização pelos resultados de seu

trabalho  vinculado  ao  exercício  pleno  dos  seus  direitos  de  cidadania  e  suas  obrigações

profissionais. 

Dias  (2008)  tem apontado  que  o  discurso  sobre  a  formação  de  professores  tem

recebido consideráveis influencias globais através das agências multilaterais, como o Banco

Mundial, a UNESCO e a Organização Internacional do Trabalho, as quais tem financiado

entidades  de  pesquisas  educacionais  e  universidades,  no  intuito  de  unirem  forças  que

contribuam à disseminação de ideias que ensejam a defesa da cultura da performatividade, do

gerenciamento. Mesmo que híbridas, essas ideias acabam por informar ou desformar a prática

do professor, criando novas identidades sociais sobre o que significa ser professor. 

6 A exemplo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), do Banco Mundial, da
Organização Mundial do Comércio (OMC) e do Fundo Monetário Internacional (FMI).
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A política vista como Ciência Social é encarada de forma processual, envolvendo

negociação, contestação e luta, portanto disputa de hegemonia7, deve dirigir-se à construção

teórica e ao entendimento de por que as políticas funcionam da maneira que funcionam. Nesse

sentindo, é importante estudar, entender e descrever os detalhes, buscar teorias que facilitem o

diálogo  entre  as  questões  mais  amplas,  ou  seja,  o  macrocontexto,  e  os  detalhes,

microcontexto, produzindo trabalhos que envolvem “o acúmulo de informações” e a “coleta

de descrições ricas” (POWER, 2011).

Ball,  no intuito de fazer uma análise mais substancial sobre as relações de poder,

principalmente aquelas relacionadas à gestão burocrática da economia e da vida das pessoas,

usa  a  genealogia  foucaultiana  para  análise  do discurso e  das  políticas  educacionais.  Essa

genealogia  procurou  analisar  as  diversas  técnicas  de  poder  que  foram  sucessivamente

praticadas no mundo ocidental nos últimos séculos. Fundamentando-se em Foucault, Ball tem

visto como a escola e o professor são capturados em um perfeito diagrama de poder e como as

salas de aula são cada vez mais entendidas como um desses “pequenos teatros” nos quais

“cada ator está sozinho, perfeitamente individualizado e constantemente visível”. 

Tal  panorama  favorece  o  surgimento  de  uma  técnica  de  poder  que  Foucault

denominou  de  “governamentalidade”,  porque  utiliza  minúsculos  mecanismos  da  vida

cotidiana  e  da  aplicação  progressista  e  eficiente  de  soluções  técnicas  para  problemas

específicos. 

Para Foucault (1979, p. 291-292), governamentalidade resume-se a três coisas:

1.  O  conjunto  constituído  por  instituições,  procedimentos,  análises  e  reflexões,
cálculos e táticas que permitem exercer essa forma bastante específica de poder, que
tem por alvo a população, por forma principal de saber a economia política e por
instrumentos técnicos essenciais aos dispositivos de segurança;

2. A tendência que em todo o Ocidente conduziu incessantemente, durante muito
tempo, à preeminência desse tipo de poder, que se pode chamar de governo, sobre
todos os outros - soberania, disciplina etc. - e levou o desenvolvimento de uma série
de aparelhos específicos de governo e de um conjunto de saberes;

3. O resultado do processo através do qual o Estado de justiça da Idade Média, que
se  tornou  nos  séculos  XV  e  XVI  Estado  administrativo,  foi  pouco  a  pouco
governamentalizado.

Em  linhas  gerais,  “governamentalidade”  é  um  conjunto  de  técnicas  de  gestão  da

população  e  dos  agentes  econômicos  que  resultam  em  contextos  de  poder  propriamente

contemporâneos,  não podendo ser  confundido com soberania,  pois a  mesma se preocupa,

sobretudo, com o controle e a manutenção do poder do soberano sobre o povo.

7 Partindo  da  definição  apresentada  por  Michel  Apple  (1982),  emprestada  de  Gramsci,  hegemonia:  é  um
conjunto organizado e dominado de sentidos que são vividos pelos sujeitos como uma espécie de senso comum.
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Ainda em Foucault, é possível entender que o poder, na modernidade, é realizado por

várias instituições e muitos conhecimentos. Assim, chega-se à percepção de que a explicação

do poder exercido somente pelo Estado e pelos seus departamentos não podem dar conta de

todos  os  meios  reais  e  efetivos  nos  quais  o  poder  acontece.  Nesse  sentido,  as  teorias

estadocêntricas8 têm recebido várias críticas.  Um exemplo dessas leituras críticas pode ser

vista em Ball (1998), ou ainda em Power (2006, p. 13; 2011, p. 58).

Percebe-se,  todavia,  que  Ball  é  um  grande  admirador  e  seguidor  ideológico  de

Foucault. Suas teorias deveriam tender às relações de poder do microcontexto, entretanto as

primeiras  teorizações  desse  autor  sobre  políticas  educacionais  dão  grande  destaque  ao

macrocontexto,  interpretando-o  como  determinante  das  ações  da  escola.  Uma  possível

explicação para essa vertente teórica é a influência de Bourdieu sobre esse autor (BALL,

1993; 2002, 2003; 2004a).  

Macedo e Lopes (2011, p. 252), ao analisarem os trabalhos de Ball (1993; 2002;

2003; 2004) que tratam do macrocontexto, destacam que os macrocontextos são importantes

para questionamentos das dimensões excludentes das atuais políticas educacionais (por isso

utilizados  no  presente  trabalho)  e  que  não  podem ser  lidos  separadamente,  sob  pena  de

conferirem certa inevitabilidade aos processos de significação das atuais políticas e aos efeitos

que elas produzem. Consequentemente, esses textos tendem a aproximar-se de leituras que

colocam os sujeitos como limitados em suas ações por sentidos predeterminados da estrutura. 

Ball afirma que a essas teorias estadocêntricas falta uma comparação com uma teoria

rigorosa para o não Estado, entretanto reconhece a importância  da análise  do Estado, por

considerá-la como incluída na sua própria abordagem teórica, mas afirma que qualquer teoria

de política educacional que se preze não pode limitar-se à perspectiva do controle estatal. As

abordagens estadocêntricas tendem a interpretar diferentes textos e discursos circulantes sem

uma interlocução com o discurso pedagógico, com as demandas educacionais da sociedade e

com as tradições curriculares das escolas e do meio educacional. 

Ainda  sobre  as  abordagens  estadocêntricas,  as  teorizações  sobre  políticas

educacionais  representam a  tentativa  de aderir  a  uma compreensão  marxista  das  relações

sociais e, ao mesmo tempo, reconhecer a complexidade dos processos sociais. Os teóricos

dessas perspectivas procuram desvendar a relação emaranhada e contraditória entre Estado,

classe social e capital, relacionados às políticas e às práticas escolares. 

8 Para melhor entender as teorias centradas no Estado, ver a obra de Jenny Ozga (1991; 1993) e Roger Dale
(1989). 
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É  imperativo  compreender  como  os  processos  macroeconômicos,  inicialmente,

influenciam  as  tomadas  de  decisão  no  contexto  microeconômico  e  como  este  influencia

aquele  em um processo autorreverso.  Como,  por  exemplo,  a  relação entre  globalização e

educação é mais complexa do que possamos imaginar, entender essa relação exige de nós um

entendimento prévio do que venha a ser globalização.

Embora  o  conceito  de  globalização  venha  sendo  utilizado  de  diferentes  formas,

assumindo uma posição de conceito contestado (Ball, 1998), devido à polissemia de sentidos

que o conceito enfoca,  concordamos  com Dias (2008) no que se refere à  necessidade  de

análises com o propósito de entender o mundo contemporâneo e os efeitos da globalização,

como a tensão que marca as tendências global e local, por entendermos, com a ajuda de Ball

(1998, p. 104), que a globalização não dita, por completo, os rumos das políticas locais, de

modo que, ao invadir o contexto local, não o destrói, cria novas formas de identidade cultural

e de autoexpressão local, ou seja, ela é reestruturada, em menor ou maior grau, pelo contexto

local, como também o reestrutura, o que, por consequência está conectado ao processo de

globalização. 

Ball  (1998)  tem  corroborado  com  a  ideia  de  distanciamento  de  uma  lógica

determinista a respeito da globalização, visto que o simples fato de conceituá-la já é difícil e

fazê-la imperar absolutamente é quase impossível, em razão da amplitude e da complexidade

da realidade que tenta atingir. Para Ball,  a globalização é produtora de efeitos contextuais

diferentes,  na  medida  em  que  existem  as  recontextualizações,  impedindo  a  pura

homogeneidade  de  propostas.  Há,  de  fato,  convergências  de  discursos,  mas  há  também

possibilidades de múltiplas leituras dos textos de políticas9. 

No  contexto  da  globalização,  reformas  surgem  de  forma  intensa,  e  políticas

curriculares são produzidas, voltadas especialmente para a Educação Básica e para a formação

de professores. Os textos produzidos pela reforma difundem, de um modo geral, um discurso

na defesa de políticas que deem conta das exigências apontadas pelo cenário de globalização e

de um mundo em permanente mutação (DIAS, 2002; LOPES, 2004).

Consideramos importante destacar que a perspectiva que acentua o papel das agências

internacionais  na  definição  das  políticas  educacionais,  de  forma  tão  preponderante,  está

informada por uma análise que enfoca mais o âmbito macro que o micro e por uma visão

verticalizada do poder. São análises que favorecem o modelo “de cima para baixo”, no qual a

9 É importante salientar que Roger Dale é um dos teóricos estadocêntricos que discute as múltiplas leituras dos
textos políticos, mas não o faz de modo profundo como Ball. 
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implantação  de  pacotes  de  reforma  que  são  transferidos  não  são  submetidos  a  qualquer

mediação, tradução ou recontextualização pelo Estado Nação. 

Defendemos, ao contrário, a necessidade de pensarem-se as relações de influência

entre global e local, considerando não apenas as grandes corporações que atuam, propondo e

difundindo concepções para as políticas educacionais em diferentes escalas, mas também os

sujeitos e grupos que atuam nesses diferentes espaços com sua produção de discursos em

busca de legitimação das suas ideias e propostas em processos de disputa de poder. Ignorar

essas mediações  pode levar-nos a acreditar  na existência  de um processo de globalização

homogêneo  do  qual  não  é  possível  escapar,  contrariando  a  realidade  que  aponta  para

diferentes dinâmicas da globalização como resultado de seus variados efeitos e relações sobre

diversos locais. 

1.2 Relações macro e micro nas políticas educacionais de formação de professores

No âmbito das políticas educacionais, a reformulação organizacional das instituições

escolares brasileiras, especialmente nas últimas duas décadas, tem proporcionado uma série

de  discussões  relacionadas  à  política  da  educação,  mostrando  que  essas  reformas  estão

relacionadas ao modo de pensar e fazer educação na atualidade.  Alguns aspectos, como o

crescimento  estrutural  e  populacional  das  cidades,  o  desenvolvimento  das  tecnologias,  a

incorporação  de  novas  propostas  pedagógicas  nas  escolas  e  universidades,  evidenciam  a

necessidade de uma reformulação educacional em nível nacional, ratificando a tendência de

tornar  a  escola  um  espaço  mais  significativo  na  formação  do  cidadão  para  a  vida  em

sociedade e para o trabalho (PARENTE, 2015).

A visão de carência de uma reformulação educacional desencadeou um processo de

mudança que tem atingido questões muito complexas, como metodologias de aprendizagens,

material didático e a formação de professores. Em relação a esta última, foco desta pesquisa,

não  bastava  reformar  o  que  existia,  era  necessário  recriar,  reinventar  novas  práticas  que

fossem mais  adequadas  às  novas  exigências  vigentes,  ou  seja,  as  exigências  do  mercado

econômico.

Pensar  a  formação  do professor  como uma política  pública  nacional  requer  uma

visão que possibilite  fazer  análises  relacionais  com aspectos das políticas  sociais  do país.

Defendemos essa perspectiva por estarmos convencidos de que a produção e a disseminação

de conhecimentos para a formação de professor devem ser exploradas de forma intensa e

contínua nas investigações. 



41

Pensar como a disseminação desse conhecimento se processa nas diversas arenas em

que atua implica buscar uma aproximação das análises do campo da educação com o das

Ciências Sociais, para entender essa formação como uma arena de negociação de sentidos,

marcada pela dinâmica de complexidade sempre contingente (LACLAU, 1996). 

 A  consolidação  da  área  da  política  pública  educacional  é  recente  na  pesquisa

acadêmica, entretanto, já podemos observar uma forte consistência nas análises e também na

problematização de questões  que vêm sendo debatidas  em torno da temática,  alargando e

aprofundando um pouco mais a compreensão dos aspectos teórico-metodológicos no campo

da política educacional (MAINARDES, 2009). 

O conhecimento sobre os estudos das Ciências Sociais na área de políticas públicas

favorece  o  entendimento  sobre  as  ideias  desenvolvidas  pelo  professor  de  Sociologia  da

Educação Stephen Ball, orientadoras da construção de um modelo analítico para as políticas

públicas educacionais, no caso em pauta, para a formação de professores. 

Buscamos,  assim,  um  olhar  teórico-metodológico  capaz  de  contribuir  para  o

entendimento do movimento de atuação das políticas de formação de professor, em particular

do professor de Química, conforme dissemos na página 19. Nós vamos tentar compreender

como, a partir da legislação sobre formação de professores, se constrói a política, ou seja,

como ela é criada e recriada e como, no contexto da formação, as práticas dos professores está

fazendo política, ou melhor, como elas estão compreendendo o estágio. 

Assim, optamos por ter como norteador da pesquisa a abordagem do ciclo de políticas

proposto  por  Ball  e  Bowe  (1994),  uma  vez  que  tal  viés  teórico-metodológico  oferece

condições  reais  e  não  lineares  de uma análise  de todo o processo de  construção de  uma

política pública em suas diferentes esferas.  

Para Mainardes (2006),

Esta abordagem do ciclo de políticas destaca a natureza complexa e controversa da
política educacional, enfatiza os processos micro–políticos no nível local e indica a
necessidade de se articularem os processos macro e micro na análise de políticas
educacionais.  Este  referencial  teórico-analítico  não  é  estático,  mas  dinâmico  e
flexível.

Ao  realizarmos  diversas  leituras  sobre  políticas  públicas  educacionais,  pudemos

verificar que Ball e Bowe (1992) e Ball (1994) buscam, nas formulações das Ciências Sociais,

as bases para a abordagem da teoria do ciclo contínuo de políticas.  A referida abordagem

teórico-metodológica não compreende as políticas de forma isolada e unitária, sem articulação

com o contexto, o que permite que, mesmo após a publicação oficial de uma política pública,

ela sofra alterações por aqueles atores que as colocarão em prática na esfera micro. 
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As políticas são resultado de diferentes “poderes” diluídos entre sujeitos atuantes em

diferentes  esferas,  os  quais  estão  envolvidos,  direta  ou  indiretamente,  nos  processos  de

produção ou atuação de determinadas políticas.  

Pensar  a  relação  macro-micro  exige-nos  uma  opção  epistemológica  que  consiga

responder às nossas indagações iniciais e nos trazer novas, que auxiliem o entendimento dessa

relação. Portanto, optamos por uma epistemologia pós-estruturalista, tendo-se em vista que

ela considera a ação dos sujeitos como um aspecto crucial para a compreensão das políticas e

enfatizam a fluidez do poder nas mãos dos diferentes e múltiplos atores (LOPES, 2006). 

A  abordagem do  ciclo  de  políticas  de  Ball  tem seu  debate  teórico  sustentado  na

perspectiva pós-estruturalista, a qual

[...] tenta resolver as limitações das abordagens descritivas e pluralistas de políticas
educacionais [..] e as abordagens marxistas (que enfatizam o papel do Estado e a
geração de políticas como resultado das disputas de poder entre a economia e os
agentes  políticos)  [...]  aponta  a  importância  de  analisar  o  discurso  das  políticas
(MAINARDES; FERREIRA; TELLO, 2011, p. 156).

Mainardes  (2011) enfatiza  que,  no que diz  respeito  aos discursos  políticos,  o pós-

estruturalismo apoia-se no conceito utilizado por Michael Foucault10, que o designa como a

conjunção de poder e conhecimento enquanto linguagem, pois é o elemento que constitui a

realidade  e,  em consequência,  o  poder  e,  assim,  o  sujeito  enquanto  sujeito  de  realidade

exposta através do poder exercido pelo discurso. 

A análise de políticas pode levar em consideração aspectos relacionados à política,

como a formulação, implementação e avaliação ou à análise crítica de políticas específicas. A

finalidade da análise de uma política pode determinar se é uma análise “para” política, ou

seja,  se fornecerá informações  para a  política,  monitorando-a e  avaliando-a,  ou se é uma

análise  “de” política,  ou  seja,  analisando  a  formulação  de  políticas  e  analisando  o  seu

conteúdo.

Na visão pós-estruturalista, os sujeitos e suas ações ganham espaço de destaque no

movimento de análise das políticas públicas, havendo várias vozes ouvidas e/ou silenciadas

em todo o processo do ciclo a ser estudado.

Pensando sobre que tipo de pessoas e “vozes” habitam a análise dos textos políticos,
também é preciso pensar sobre o engajamento com as identidades social e coletiva
dos sujeitos da pesquisa – “o professor”, “os pais”, o formulador da pesquisa, seus
gêneros,  classe,  raça,  sexualidade,  habilidade  física.  Uma  coisa  é  considerar  os
“efeitos”  das  políticas  sobre  coletividades  sociais  abstratas,  outra  é  conseguir
capturar a interação complexa de identidades, interesses, coalizões e conflitos nos
processos e atos das políticas (BALL, 2011, p. 47).

10 Embora Foucault  seja um autor inicialmente vinculado ao estruturalismo, constrói em suas diversas obras
teorias que acabam por questionar as próprias bases do estruturalismo.
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Tello  (2012),  estudando as políticas  educacionais,  tem focado,  especificamente,  na

subtemática  da  epistemologia  da  política  educacional.  Seus  trabalhos  têm como  objetivo

desenvolver  a  categoria  epistemológica  da  política  educacional  como  abordagem  que

incentiva a prática da vigilância epistemológica nas pesquisas desse campo. O autor alega que

é necessário que o pesquisador realize uma meta-análise de sua investigação e, dessa forma,

possa realizar sua própria vigilância epistemológica no desenvolvimento da sua pesquisa. 11

A  análise  de  políticas  deve  superar  a  preocupação  com  os  textos  de  políticas

educacionais e considerar os antecedentes e o contexto das políticas (contexto econômico,

político, social e cultural), incluindo os antecedentes históricos, as relações com outros textos

e políticas e os efeitos a curto e longo prazo que as políticas podem gerar na prática. Para isso,

propõe-se que as  análises  em políticas  educacionais  considerem o contexto,  os  textos,  as

consequências  da política  e,  principalmente,  o  quanto  elas  são interpretadas  de diferentes

“modos pelos sujeitos que atuam no nível da prática” (TELLO; MAINARDES, 2012, p.16).

A investigação  qualitativa  em políticas  públicas  tem desencadeado  uma  série  de

discussões  acerca  das  relações  macro/micro  nas  análises  de  pesquisas  educacionais.  Tais

discussões atingem também as perspectivas epistemológicas, ou seja, o referencial teórico12

que substancia determinada análise. Não é um despropósito lembrarmos que as perspectivas

epistemológicas de matriz estruturalista, a exemplo do marxismo, desconsideram as relações

de poder no nível micro, o que levaria a seu descarte em análise cujo foco estivesse voltado

também para esse nível social. 

Lemos  em Mainardes  e  Tello  (2012) que as  pesquisas  em políticas  educacionais

assumem  diversas  perspectivas  epistemológicas,  entendidas  como  a  cosmovisão  que  o

pesquisador  assume  para  guiar  a  sua  pesquisa,  que  nem  sempre  coadunam  com  o

posicionamento epistemológico13 (é a teoria substantiva vinculada ao campo de estudo) do

pesquisador e, tampouco, com seu enfoque epistemetodológico, ou seja, o modo em que se

constrói  metodologicamente  a  pesquisa  a  partir  de  uma  determinada  perspectiva

epistemológica e posicionamento epistemológico.

Mainardes e Tello (2016) argumentam que as posições epistemológicas assumidas

pelos  pesquisadores  devem estar  relacionadas  às  suas  abordagens  metodológicas,  porque

11 Optamos por não nos aprofundarmos a respeito desse esquema analítico de análise, porque, neste trabalho,
adotamos um esquema diferente.  Para maiores informações sobre o Enfoque das Epistemologias da Política
Educacional – EEPE, indicamos a referência acima citada.
12 Perspectivas epistemológicas ou referencial teórico é o modo como vemos o mundo, é a cosmovisão, ou seja,
um conjunto de premissas que sustentamos acerca da constituição básica do mundo.
13 Posicionamento epistemológico são as correntes teóricas próprias do campo, são as correntes teóricas que
guardam uma relação direta com o conteúdo empírico e o conteúdo teórico dos dados da pesquisa.
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influenciam todo o processo de pesquisa. Outra preocupação que tem afligido esses autores é

a maneira pela qual os níveis de abordagens e abstração das pesquisas científicas em educação

têm-se constituído. 

Lopes (2006) argumenta que a concepção epistemológica pós-estruturalista valoriza

os  discursos  das  microinstâncias,  sendo possível  envolver  contingências,  sujeitos,  ações  e

instituições. Não pretendemos dicotomizar as instâncias macro e micro atuantes nas políticas

educacionais, mas considerar as relações existentes entre elas. Partimos do pressuposto de não

considerarmos a perspectiva prescritiva sobre a prática pedagógica no curso em análise, pois

acreditamos nas dinâmicas produtivas do cotidiano escolar e, consequentemente, das práticas

pedagógicas, logo, não acreditamos em um determinismo nas relações macro/micro. 

As exigências legais impostas a partir da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da

Educação (LDB 9.394/96) favoreceram uma explosão de cursos superiores de licenciaturas

voltados  para  a  formação  de  professores  das  séries  iniciais  do  Ensino Fundamental  e  da

Educação Infantil. Da mesma forma, houve uma explosão na oferta de cursos de licenciaturas

tradicionais,  que  formam  os  professores  dos  componentes  curriculares  específicos  do

currículo do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.

Enquanto  os  cursos  de  formação tiveram forte  expansão,  o  número  de  matrículas,

embora tenha aumentado, ficou muito aquém do esperado, ou seja, no cômputo geral, houve

um número de vagas ociosas maior que as preenchidas. A maior quantidade de vagas ociosas

encontrava-se na rede privada, a qual também tinha a maior quantidade de cursos. Entretanto,

do ponto de vista da organização acadêmica das instituições superiores que oferecem cursos

de licenciaturas, o primeiro dado a destacar é que a formação para a docência está, sobretudo,

nas instituições públicas, o que sugere, em princípio, maiores oportunidades de vida cultural e

acadêmica para os estudantes (GATTI, 2009, p. 51). 

No tocante às regiões geográficas, o Nordeste merece um olhar especial, pois embora

tenha  um  estágio  de  desenvolvimento  socioeconômico  e  educacional  muito  incipiente,

apresenta  a  maior  quantidade  de  cursos  de  formação  de  professores.  Essa  quantidade  de

cursos oferecidos pode estar relacionada às condições socioeconômicas e educacionais, já que

tais  condições  influenciam na captação e permanência  desses alunos,  como também pode

favorecer ou restringir a oferta de cursos e seu funcionamento. 

Após pesquisar a oferta dos cursos de licenciatura no país, Gatti (2009) infere que as

condições de formação, de modo geral, ainda estão muito distantes de serem satisfatórias e

evidencia que a preparação de professores está sendo feita de forma precária. Contudo, os

dados  estatísticos  do  censo  da  educação  básica  de  2016  mostram-nos  que  83,4%  dos
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professores que estão nas salas de aulas, considerando a modalidade de educação básica, tÊm

formação acadêmica em nível superior, contra 16,6% que lecionam sem a devida formação

mínima. A Tabela 2 especifica melhor esses dados:

Tabela 2 - Formação acadêmica dos professores que lecionam na educação básica

Formação acadêmica 

N° de professores

2.971.980

Ensino fundamental 6.043

Ensino médio 488.064

Graduação 
Licenciatura 1.606.889

Sem licenciatura 95.401

Pós graduação 

Especialização 719.449

Mestrado 48.073

Doutorado 8.061
Fonte:  Censo da Educação Básica – INEP/2016.

A  partir  da  Tabela  2,  observamos  que,  dos  quase  3  milhões  de  professores  que

lecionam na educação básica, 1.720.290 tem formação em nível superior; destes, 93% têm

formação em licenciatura.  De certo, temos caminhado para uma formação de profissionais

que  atenda  aos  requisitos  mínimos  de  formação,  todavia  carecemos  de  perspectivas  de

formação de professores que garantam mais organicidade estrutural e articulação formativa

entre os currículos e a qualificação dos futuros professores.

Apesar da LDB 9394/96, nas suas disposições transitórias (Art. 87), instituir a década

da educação (1997 a 2007) como período máximo para que a formação dos professores para a

educação  básica  fosse  feita  em nível  superior,  ainda  encontramos  6.043 professores  cuja

formação acadêmica é unicamente o ensino fundamental e 488.064 professores com formação

máxima em nível médio. Isso quer dizer que, 20 anos após a promulgação da lei, a situação

ainda é indefinida em relação a formação (BRASIL, 2016). 

Em termos percentuais, 16,6% é uma parcela considerável de profissionais, de modo

que  não  pode  passar  despercebido,  sobretudo  porque  esses  professores,  certamente,

concentram-se na  educação  infantil  e  no  ensino  fundamental,  etapas  de  ensino  cruciais  à

aprendizagem das crianças e jovens. 
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Gráfico 1 - Formação acadêmica dos professores que lecionam na educação básica

Fonte: Censo da Educação Básica – INEP/2016.

Quando particularizamos os dados sobre a formação acadêmica dos professores que

lecionam no ensino médio (Tabela 3), ainda encontramos professores com formação somente

no  ensino  fundamental  (233  professores)  ou  com  formação  em  nível  médio  (34.865

professores), reflexo da dificuldade de acesso à educação superior que persiste em algumas

regiões do país.

Tabela 3 - Número de professores lecionando no ensino médio

Formação acadêmica 

N° de professores Percentual (%)

750.968

Ensino fundamental 233 0,03

Ensino médio 34.865 4,64

Graduação 
Licenciatura 448.890 59,8

Sem licenciatura 35.895 4,8

Pós-graduação 

Especialização 198.124 26,4

Mestrado 27.788 3,7

Doutorado 5.173 0,7
Fonte:  Censo da Educação Básica – INEP/2016.

Em termos percentuais, conforme mostrado no Gráfico 2, o qual compara a formação

dos professores que lecionam no ensino médio e a formação dos professores que compõem a

educação  básica,  depreendemos  que  os  professores  cuja  formação  é  somente  o  ensino

fundamental  ou  médio  compreende  quase  a  totalidade  dos  professores  que  lecionam  na

educação infantil e no ensino fundamental. Embora encontremos dentre os professores que

lecionam no ensino médio, formação semelhante, esse percentual é bem menor.
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Gráfico 2 - Relação entre a formação acadêmica do professor que leciona no ensino médio e do professor 

da educação básica de forma geral

Fonte: Censo da Educação Básica – INEP/2016.

Analisando o perfil de formação dos professores que atuam no ensino médio, notamos

que mais de 50% deles têm formação em nível superior, entretanto, o número de professores

que não têm licenciatura na área que lecionam é maior que o número de professores com

licenciatura na área que atuam.  

Depreendemos também que a pós-graduação ainda é uma realidade distante para os

níveis  escolares  da  educação  infantil  e  ensino  fundamental.  Pouco  mais  de  30%  dos

professores que lecionam nesses níveis escolares possuem curso de mestrado e doutorado. Por

outro lado, a especialização parece ser mais acessível a esses profissionais. Os professores que

atuam no ensino médio têm melhor acesso aos cursos de mestrado e doutorado, todavia, essa

acessibilidade ocorre mais como projeto pessoal do que como política educacional por parte

do sistema de ensino.

Essa  constatação  nos  mostra  o  quanto  ainda  estamos  engatinhando  no  quesito  de

formação  de  professores.  Carecemos  de  espaços  formais  e  escolarizados,  mas  também

carecemos de espaços de reflexão sobre o próprio trabalho do professor, haja vista a baixa

acessibilidade  a  cursos  de  pós-graduação,  espaços  que  entendemos  ser  essenciais  à

socialização do saber elaborado, das práticas orientadas, intencional e conscientemente.

 A  admissibilidade  de  uma  formação  de  professor  que  contemple  não  apenas  a

licenciatura,  mas  todas  as  formas  de  pós-graduação  é  o  único  mecanismo  que  garante  a

articulação na construção de conhecimentos articulados entre ação pedagógica e a reflexão

sobre essa ação.
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1.3 A formação do professor de Química: contexto macro

A formação do professor de Química,  ou de qualquer outra área do conhecimento,

para  atuar  na  Educação  Básica  passou  a  ser  realizada  em  nível  superior,  em  cursos  de

licenciatura, de graduação plena, a partir da LDB 9394/96. 

Ao analisarmos  a  formação  acadêmica  dos  professores  que  lecionam na  educação

básica, já constamos que estamos longe de atender às normas vigentes. Quando consideramos

a adequação da formação do professor e a disciplina em que o mesmo leciona, vemos uma

lacuna ainda maior e tão complexa quanto a anterior (cf. Gráfico 2).

Segundo os dados estatísticos do censo escolar da educação básica (BRASIL, 2016),

disciplinas como Sociologia, Artes, Física, Filosofia, Língua estrangeira e Química registram

os piores resultados e apresentam uma defasagem de professores que oscilam entre 25,8% a

60,5%, conforme o Gráfico 3.

Gráfico 3 - Relação, em %, de professores que lecionam na área em que são habilitados

Fonte: Censo da Educação Básica – INEP/2016.

Neste contexto, o que se observa é uma falta de professores com habilitação adequada

em todas  as  disciplinas  que  compõem o ensino  médio.  Em termos  percentuais,  podemos

inferir  que  apenas  59%  dos  professores  que  lecionam  no  ensino  médio  brasileiro  têm

formação na área em que lecionam, ou seja, quase metade dos professores que ensinam nesta

etapa da educação básica não tem formação específica.

Estamos considerando como professores que não têm formação específica na área em

que ensinam aqueles que, embora tenham formação superior, esta seja a nível de bacharelado

sem  complementação  pedagógica  ou  com  formação  (licenciatura  e  bacharelado  com
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complementação  pedagógica)  em  área  diferente  daquela  em  que  leciona  ou,  ainda,  sem

formação superior.  Em todos os casos, é importante  salientarmos que a falta da formação

específica compromete as aulas das disciplinas porque falta a esses profissionais domínio dos

conteúdos mais interessantes da disciplina e de como transformar o conteúdo científico em

conhecimento escolar.

É certo que a profissão docente pode ser ensinada e aprendida pela/na prática, ainda

assim,  falta  a esses profissionais,  já que sua formação inicial  não foi voltada à docência,

conhecimento  sobre  o  aluno  e  seus  processos  de  desenvolvimento;  sobre  o  processo  de

aprendizagem, sobre a matéria a ser ensinada e sobre avaliação.

Esses  dados deixam claro  como a falta  de política  de formação de professores  no

Brasil vem se perpetuando ao longo dos tempos. A disciplina de Química, por exemplo, há

anos vem apresentando déficit  na quantidade de professores com formação adequada para

lecioná-la na educação básica.  Segundo Gatti  (2009, p.  63),  em 2006, esse déficit  era de

61,4%; já em 2016, ou seja, 10 anos depois, esse déficit diminuiu e encontra-se no patamar de

40%, o qual ainda é alto, considerando a importância desta ciência na educação básica, como

a necessidade de identificar e buscar novas matérias-primas para as demandas tecnológicas,

inserindo a humanidade em um mundo modificado tecnologicamente. 

É verdade que houve uma ligeira melhora no quesito adequação de formação com a

área que leciona,  melhora que está diretamente relacionada com as políticas de criação de

cursos  de licenciaturas,  presencial  e  a  distância,  instauração de programas  de incentivo  à

docência14, difundidas pelo MEC no período compreendido entre de 2006 a 2016. 

A preferência por programas de formação em detrimento a uma política de formação

de professores, uma política que englobasse a formação e valorização de professores de modo

articulada,  dificultou a materialização de cursos de formação que realmente assegurasse a

procura, o ingresso e a permanência nos cursos de licenciatura oferecidos pelas instituições de

ensino brasileira. Os dados extraídos da Sinopse do Ensino Superior de 2015 do INEP, Tabela

4, nos mostram a disparidade, em relação a alguns dados, entre os cursos de licenciatura e

bacharelado em Química. 

Tabela  4 -  Dados  estatísticos  nacionais  sobre  os  cursos  de  formação  de  profissionais  da  Química,

presenciais e a distância, em IES públicas e privadas

Dados gerais Modalidade de curso

Licenciatura em Química Bacharelado em Química

14 Como exemplo, temos o PIBID – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência.
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N° de instituições que ofertam 194 116

N° de cursos 356 175

Vagas oferecidas novas 17.781 8.710

N° de candidatos inscritos 109.297 38.751

Matrículas efetuadas 35.170 20.877

Matrículas trancadas 5.062 2.413

Estudantes desvinculados 7.828 4.028

N° de concluintes 3.752 2.872

Fonte: Recorte de dados da planilha 1.12, linhas 61 e 260, da Sinopse do Ensino Superior – Brasil – 2015,
MEC/INEP.

O número de cursos de formação de professores (licenciatura)  é 40% maior que o

número de curso na modalidade bacharelado, logo o número de licenciados deveria ser maior,

situação  que  não  se  concretiza,  conforme  mostrado  na  Tabela  4,  em  que  o  número  de

licenciados em Química é 5% menor em relação ao de bacharéis. O número de vagas para

formação de professor de Química é o dobro do número de vagas para bacharéis, proporção

condizente com a quantidade de cursos de licenciatura, logo a quantidade de procura por essas

vagas tem que ser maior que na modalidade em comparação, e realmente é: a procura por um

curso de licenciatura em Química é três vezes maior que a procura pelos de bacharelado. 

Entretanto, dos 109.297 postulantes ao curso de licenciatura, somente 32,17% efetuam

a matrícula no curso, já no bacharelado, a parcela é de 53,8%. No primeiro caso, pode ser

explicado pela não seletividade de escolha por um curso superior por parte dos alunos do

ensino médio, optando por aqueles cursos que têm pouca concorrência no processo seletivo, o

que pode levar a um conclusão errada de que, por ter um número maior de vagas, requer

poucos estudos para passar na seleção inicial.  No segundo caso, o número de matrículas é

maior possivelmente porque os alunos escolhem o bacharelado depois de uma análise mais

aprofundada, mais amadurecida.    

Além  desta  não  seletividade,  podemos  pensar  também  na  questão  da  falta  de

atratividade de acolhimento dos cursos de formação de professores, a falta de políticas de

igualdade  educacional.  Quando analisamos a taxa de permanência dos ingressos nas duas

modalidades, o que notamos é uma taxa de desvinculação maior entre os alunos licenciandos

do  que  entre  os  bacharelandos,  o  que  podemos  relacionar  a  possíveis  desmotivações  em

continuar  no  curso,  a  falta  de  contextualização  das  dimensões  inerentes  à  profissão  do

professor  de  Química,  a  permanência  da  posição  tradicional  das  propostas  de  ensino,  a
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centralidade  de  todo  esforço  pedagógico  no  aluno,  falta  de  perspectivas  com  a  futura

profissão, a utilização do curso como ponte para outras áreas etc.

A próxima relação é  entre  o número de alunos concluintes  e  o  número de alunos

matriculados, o que nos mostra que apenas 10% dos alunos matriculados nas licenciaturas

concluem o curso, enquanto que no bacharelado esse percentual  é em torno de 14%. Em

ambos os casos, essa taxa é ruim, revelando-nos que a problemática no ensino de Química

nasce na formação ou na falta dela, falta-lhe condições de produzir situações de estudo que

permitam romper com as práticas tradicionais de conceber o conhecimento químico e isso

pode contribuir significativamente para a evasão e reprovação nos cursos.

Esses  números  também  nos  mostram  uma  discrepância  enorme.  São  números

assustadores que põem em xeque as atuais políticas  ou programas de formação,  porque à

medida  que  continuamos  privilegiando  uma  formação  que  diferencie  o  conhecimento

científico  do  conhecimento  técnico  e  do  conhecimento  cultural,  continuaremos  abrindo

milhares de vagas para serem ocupadas por centenas de alunos. Assim podemos inferir que o

baixo  número  de  matriculados,  a  alta  taxa  de  evasão  e  o  baixo  número  de  concluintes

contribuem para a referida carência de professores de Química da Educação Básica.  

1.3.1 A formação inicial do professor de Química

A necessidade  de  contextualização  para proporcionar  uma compreensão  maior  dos

conceitos químicos, bem como o desenvolvimento de habilidades e competências, para que o

aluno possa tomar decisões conscientes,  constituem os elementos  fundamentais  das novas

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação do Químico (BRASIL, 1999).

Seguindo a mesma  linha  da  formação  de  professores  em geral,  e  não  poderia  ser

diferente, a formação inicial do professor de Química tem sido alvo de diversas e interessantes

discussões na busca por novas orientações para o processo formativo dos licenciandos, uma

vez que apontam para as carências e as necessidades que cercam esse processo, acarretando

prejuízos – como, por exemplo, a falta de uma formação sólida e adequada à realidade escolar

dos futuros professores (MALDANER, 2006; SANTOS, et al., 2006).

Nessa  perspectiva,  as  instituições  formadoras  propõem  mudanças  curriculares  e

projetos  que  visem  um  currículo  de  licenciatura  que  garanta  a  identidade  do  curso  de

formação  de  professores  e  propicie  aos  alunos  integrarem  teoria  e  prática  com  a

especificidade do trabalho docente. 
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Maldaner (2013) e Stanzanni (2012) são exemplos de pesquisadores da área de ensino

de Química que afirmam que os cursos de licenciatura, em sua maioria, seguem um modelo

pedagógico  tradicional  de  formação,  em que  a  dicotomia  entre  teoria-prática,  a  falta  de

integração disciplinar e a ideia da transmissão/recepção são os constituintes do planejamento

da formação. Essa é uma concepção simplista sobre a atividade do professor, tornando esse

processo pouco eficiente em sua função formativa. Nesse sentido, a formação de professores

passa a ser um desafio para as instituições formadoras que, nos últimos tempos, vêm em busca

da superação desse modelo. 

Segundo Silva e Schnetzler (2011, p. 120), nesse modelo de formação, “é dada pouca

ou nenhuma atenção aos aspectos sobre o que, como e por que ensinar Química na educação

básica” (grifo do autor). Isso tem se perpetuado devido à estruturação do ensino nos cursos de

formação onde os modelos pedagógicos são dissociados do conteúdo químico, ou ainda pela

relação desarticulada entre as escolas básicas e a universidade. Essa desarticulação começa já

na própria organização curricular dos cursos de licenciatura em Química, que se manifesta e

enfatiza dois caminhos paralelos que quase nunca se cruzam ao longo do curso. 

As disciplinas específicas seguem seu curso de modo independente, e de forma igual;

as pedagógicas logo alimentam um modelo de formação dicotômico e desarticulado, pautado

na racionalidade técnica. Assim sendo, esse modelo constrói e concebe o professor como um

técnico, pois entende a atividade profissional como essencialmente instrumental, dirigida para

a solução de problemas mediante a aplicação de teorias e técnicas. Soma-se a esse problema o

modo abstraído das circunstâncias  reais  em que os problemas são abordados,  tornando-se

problemas ideais que não se aplicam às situações práticas, aumentando o abismo entre teoria e

a prática (SILVA; SCHNETZLER, 2008). 

Nas disciplinas específicas, por exemplo, a discussão sobre  o que,  como e  por que

ensinar Química na escola básica é inexistente, não há reelaboração conceitual para atender a

esse nível de ensino, ou seja, os conceitos são tratados da mesma forma como são tratados no

bacharelado. Silva e Schnetzler (2008) defendem que essa reelaboração conceitual precisa ter

lugar nas disciplinas específicas, para poder ser situada no contexto da formação do professor

de Química,  somente assim poderão tratar  de processos que promovam a reelaboração de

conhecimento químico para conhecimento químico escolar. 

Não diferente, a dicotomia teoria e prática é observada nas disciplinas pedagógicas. É

comum  essas  disciplinas  tratarem  as  teorias  e  os  modelos  pedagógicos  dissociados  do

conteúdo químico que os futuros professores de Química deverão ensinar. O ato de ensinar,

para esse modelo de formação, é visto como simples, de tal sorte que basta saber o conteúdo
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químico e usar algumas técnicas pedagógicas devidamente treinadas para que o ato de ensinar

se concretize.

Assim, Maldaner (2013) tem defendido a necessidade de vislumbrarmos uma prática

de  ensino  convincente,  cuja  finalidade  seja  mudar  o atual  quadro  de formação  inicial  de

professores, destacando a articulação entre os professores de ciências básicas (conhecimento

específico) e os de disciplinas pedagógicas, porque o modo como os cursos de formação de

professores tem sido conduzido não tem conseguido atender nem ao seu objetivo central, que

é propiciar aos alunos um bom domínio de conteúdo químico, quanto mais conseguir fazer

com  que  os  futuros  professores  reelaborem  conteúdos  químicos  em  conteúdos  químicos

escolares. 

 O que encontramos,  com considerável  frequência,  nos cursos de formação são os

professores da área específica defendendo a ideia de que apenas a formação científica básica é

suficiente para a formação de professores, e os professores da área pedagógica priorizando

discussões  educacionais  totalmente  descontextualizadas  dos  conteúdos  específicos.  Diante

dessa briga de forças, o que não encontramos, de certo, é o desenvolvimento de conhecimento

que possa  embasar  um processo de ensino  no qual  o  conteúdo químico  não venha a  ser

abordado  como  pronto,  verdadeiro,  estático,  inquestionável,  neutro  e  descontextualizado

social, histórica e culturalmente.

Para Chassot (2004, p. 52), essa situação converge com o desprestígio dos cursos de

licenciatura em comparação com os cursos de bacharelado em Química e Química Industrial.

Nas palavras do autor: 

[...]  o  licenciado,  mesmo  que  não  vá  operar  máquinas  com  aparelhagem  tão
sofisticada  quanto  o  químico  industrial,  nem  trabalhar  com  produtos  tão  puros
quanto  o  bacharel  em  Química,  merece  uma  preparação  com  maior  e  melhor
excelência,  pois  vai  “mexer”  na  cabeça  das  crianças,  dos  jovens  ou  adultos,
ensinando-lhes uma nova maneira de ler o mundo com a linguagem Química. 

Defendemos, com base nas leituras de Silva e Schnetzler (2008), que a mudança nas

práticas  formativas  considere  as  circunstâncias  reais  da  profissão,  do  ensino  e  da

aprendizagem de modo a fazer com que a formação de professores seja situada em tempos-

espaços  pedagógicos  em  que  saber  e  ação,  teoria  e  prática  conjuguem-se  de  maneira

indistinta, pois teoria e prática, apesar de suas especificidades, constituem-se mutuamente e

assumem contornos singulares de tempo-espaço pedagógicos em que se realizam.

Não queremos culpabilizar nem os professores da área específica e tampouco os da

área pedagógica,  mas os primeiros vêm atribuindo às Faculdades de Educação a tarefa de

formar professores, esquecendo-se, ou ignorando, que os conteúdos químicos que ministram
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precisam  ser  pedagogicamente  transformados  no  curso  da  formação  de  professor,

disponibilizando-os  para  a  promoção  da  aprendizagem dos  futuros  alunos,  de  seus  licen-

ciandos, quando, por sua vez, professores. 

Entendemos que a aprendizagem sobre  o que,  como e  por que ensinar determinado

conteúdo químico, sobretudo nas escolas da educação básica, será melhor compreendida por

quem  estudou  os  princípios,  fundamentos  e  especificidades  da  Química.  Essa  linha  de

pensamento somente reforça a necessidade da reelaboração conceitual de conteúdos químicos

abordados  na  educação  básica,  especialmente,  aqueles  abordados  nas  etapas  de  ensino

fundamental e ensino médio. 

Uma reelaboração conceitual significativa requer atenção de todas as disciplinas que

compõem o curso de formação e não somente das disciplinas de metodologia do ensino de

Química, instrumentação para o ensino de Química, prática do ensino de Química ou Estágio

Supervisionado. A questão epistemológica, histórica, social e cultural da Química tem que

permear todas as disciplinas do currículo de formação do professor de Química.

Buscando subsídios que pudessem apontar o que um curso de formação de professores

de Química deveria contemplar em seu programa de formação, Schnetzler (2002) tem-nos

apresentado que tal programa deve contemplar as seguintes necessidades formativas:

i)  dominar  os  conteúdos  científicos  a  serem  ensinados  em  seus  aspectos
epistemológicos  e  históricos,  explorando  suas  relações  com  o  contexto  social,
econômico e político; ii) questionar as visões simplistas do processo pedagógico de
ensino  das  Ciências  usualmente  centradas  no  modelo  transmissão-recepção  e  na
concepção empirista-positivista de Ciência; iii) saber planejar, desenvolver e avaliar
atividades  de  ensino  que  contemplem  a  construção-reconstrução  de  ideias  dos
alunos; iv) conceber a prática pedagógica cotidiana como objeto de investigação,
como ponto de partida e de chegada de reflexões e ações pautadas na articulação
teoria-prática. 

A autora  deixa  claro,  na citação  acima,  quatro perspectivas  que  devem permear  a

formação  inicial  dos  professores  de  Química,  tais  perspectivas  envolvem  domínio  de

conteúdos, quebra do tradicional modelo centrado na transmissão-recepção, gestão de ensino

e de sala de aula, além de pontuar a importância da ação reflexiva nas ações pedagógica como

meio de minimizar o distanciamento entre teoria e prática. 

Porém,  o  que  ainda  encontramos  nos  cursos  de  formação  é  a  persistência  de

perspectivas de formação centradas nos propósitos da racionalidade técnica em detrimento das

perspectivas  que privilegiem o professor-pesquisador  de suas  próprias  ações  pedagógicas.

Para que possamos romper com o modelo da racionalidade técnica, precisamos de processos

de mudança que impliquem ações que o minem por dentro, isto é, que catalisem mudanças no
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processo de formação de professores, mesmo dentro de um contexto marcado pelos ditames

daquela racionalidade.

Enfrentar a necessidade de melhorar a formação do professor de Química é possível

desde que admitamos as contribuições  das pesquisas sobre essa área,  que admitamos que

essas pesquisas possam ser concretizadas e reproduzidas em sala de aula, semelhante ao que

acontecem nas outras áreas da Química. A Química industrial, farmacêutica, medicinal, por

exemplo,  se  alimentam das pesquisas desenvolvidas  sobre elas,  já  a  Química  educacional

(aquela  que é apresentada  em sala  de aula)  prefere  ir  de encontro a  aquilo que tem sido

apresentado,  debatido,  difundido  sobre  o  ensino  desta  ciência  e  sobre  a  formação  do

profissional que vai ensiná-la.  

Ainda sobre o enfrentamento das necessidades de formação, Schnetzler (2002, p. 22)

propõe  a  constituição  de  tríades  de  interação  profissional,  formada  pelo  professor

universitário,  o licenciando e o professor do ensino médio,  como modo de desenvolver o

contexto e o recontexto das disciplinas Químicas e Pedagógicas nos cursos de licenciatura.

A ação conjunta desses três agentes do processo educativo incentiva a discussão de

reelaborações  conceituais  mais  adequadas  à  futura  docência  dos  licenciandos  e,

consequentemente, são enfatizadas articulações entre saberes acadêmicos e saberes escolares,

contribuindo para minimizar a cisão teoria-prática em cursos de formação de professores de

Química. 

A defesa da interação dos agentes do processo de formação melhora a formação do

professor porque não fará uma simples interação entre sujeitos, mas sobretudo, uma interação

entre  o  conhecimento  teórico  e  o  conhecimento  da  prática,  construindo,  deste  modo,  o

conhecimento profissional do professor.

Tal  proposição  também incentiva  a  formação  continuada de professores  do ensino

médio  e,  principalmente,  a  de  formadores  de  professores  (professores  universitários),  ao

considerar  que  melhorar  a  licenciatura  em  Química  implica  melhorar  a  formação  dos

formadores que nela atuam.

Outras  proposições  que  visam  a  melhoria  dos  cursos  de  formação  têm  sido

apresentadas por autores como Maldaner (2013, p.394), o qual tem enfatizado a criação de

núcleos  de  pesquisa em Educação Química  nos  Institutos  de Química  das  Universidades,

como também dentro das escolas de educação básica, constituindo-se em espaços de interação

profissional. Assim afirma o autor:

O professor universitário, profissional de sua área de saber, é também educador na
formação de novos químicos e, principalmente, na formação de novos professores
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de Química. O núcleo de pesquisa em educação poderia constituir-se em espaço de
formação específica dos docentes universitários, ao trazer para mais próximo dos
cursos  os  avanços  pedagógicos  produzidos  e  voltar-se,  também,  para  o  ensino
praticado dentro do próprio curso de Química, além de preocupar-se com o ensino
de Química que está acontecendo nas escolas. Participariam do núcleo especialistas
nas ciências da educação química, professores universitários de Química e alunos
das licenciaturas.

A proposição apresentada pelo autor, além de trazer a preocupação com a Química

ensinada  nas  escolas  da  educação básica,  traz  a  preocupação da  formação  continuada  do

professor universitário e a possibilidade da reflexão sobre o que e como estão ensinado. Nota-

se também a importância dada à pesquisa sobre o ensino de Química, mas exclui o professor

que está atuando na escola básica. Defendemos que este profissional é peça importante do

processo de formação de novos profissionais, pois é ele a melhor voz do que está acontecendo

dentro da sala de aula. 

A universidade precisa investir em propostas que incentivem a pesquisa sobre e no

ensino,  para  melhor  produzi-lo  como  estratégia  de  apropriação  de  conhecimentos  e  da

formação da identidade do professor, de modo que a investigação e a produção acadêmica em

sua área específica de conhecimento contribuam para a compreensão dos processos de ensinar

e aprender em contextos intencionais de formação de professores – no nosso caso, a formação

de professores para o Ensino Médio e para o Ensino Superior de Química. 

Isso significa, conforme ideias difundidas por Nóvoa (2011), investir nos saberes de

que  os  professores  formadores  são  portadores,  ao  mesmo  tempo  requerendo  que  eles  se

assumam  como  produtores  de  sua  profissão,  enquanto  sujeitos  da  história  e  construtores

intelectuais,  portanto  capazes  de  realizar  reflexões,  análises  e  elaborações  sobre  o

institucional, a sala de aula, e sobre si próprios.

O curso de licenciatura em Química ainda não dá a devida atenção, em termos de

carga horária, a essas disciplinas; esse aspecto gera insegurança nos licenciandos em relação

às  suas  possibilidades  de  ação  pedagógica  no  contexto  das  aulas  de  Química

(KASSEBOEHMER; FERREIRA, 2008).

Ao analisar as ementas das disciplinas do curso de Química da UFAL, concordamos

com Mesquita (2014, p.1072), quando diz que não se encontram inseridas discussões teóricas

que entrelacem os aspectos legais às especificidades  do fazer  pedagógico do professor de

Química, justificando essa falta como:

Um modelo de formação profissional tradicional no qual prevalecem concepções
redutoras de formação de que, para ser professor, concorrem dois campos de prática
diferentes,  mas  interdependentes:  o  campo  dos  conhecimentos  químicos,  do
tratamento e da transformação da informação, dos aspectos conceituais e o campo
pedagógico,  que estuda e discute objetivos,  conteúdos,  métodos e condições  dos
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processos de ensino, mobilizando conhecimentos, ações para dar condições para que
as aprendizagens sejam significativas.

Pela citação  acima,  o  modelo  de formação de professores  distancia  o conhecimento

específico de determinada área do conhecimento pedagógico: um se torna concorrente direto

do outro em uma briga por hegemonia. A hegemonia tende ao conhecimento específico, tanto

que o pedagógico fica em segundo plano, em uma discussão menor quando o debate é acerca

dos aspectos formativos do professor.

Essa  situação  é  relato  comum entre  professores  em exercício  e  pesquisadores  em

ensino de Química, já que os conhecimentos de Química recebidos na universidade são feitos

de forma acrítica e descontextualizada com a prática docente (ZUCCO, 1999; MALDANER,

2000; GARCIA; KRUNGER, 2009).

Antes das mais recentes  normatizações  sobre a formação do professor de Química

(Parecer  CNE/CES  1.303/2001;  Resolução  CNE/CES  8/2002),  Zucco  (1999,  p.1387)  já

relacionava a má formação dos alunos de ensino médio à formação inadequada de professores

da Educação Básica que apresentavam precária  formação básica de Química ou formação

pedagógica negligenciada. Para o autor, 

O despreparo e até certo desconhecimento científico do processo de ensino e de
aprendizagem, este mesmo processo do qual os professores são os responsáveis. A
admissão  de  professores,  mesmo por  critérios  de  concurso,  prática  louvável  nas
universidades  públicas,  é  feita  sem levar  muito em consideração  se  o  candidato
domina ou não o campo de conhecimento pedagógico e as relações entre este com as
disciplinas técnico-científicas e outras afins, o que dificulta uma prática pedagógica
eficiente. Valoriza-se por demais a produção científica, mesmo em se tratando da
contratação de um docente e  não de um pesquisador.  A maioria  dos professores
contratados não tem muito domínio do campo pedagógico, o que vem dificultar a
prática do ensino com pesquisa.

O que demostra a desvalorização do conhecimento pedagógico desde a admissão dos

professores que irão formar outros professores. O importante é o conhecimento Químico, é

um professor que mais atenda aos anseios da pesquisa aplicada à indústria, ao comércio, às

novas tecnologias, enfim, ao setor econômico, do que aos anseios da pesquisa educacional, do

ensino e da aprendizagem que transforme o conhecimento químico em conhecimento escolar. 

Maldaner  (1999)  vê  o  despreparo  pedagógico  dos  professores  universitários  como

fruto de sua própria formação, que contempla, na maioria das vezes, apenas aspectos como

conhecimento  do  conteúdo  a  ser  ensinado,  conhecimento  curricular  em  detrimento  dos

conhecimentos pedagógicos sobre a disciplina escolar Química, especificidade sobre o ensino

e a aprendizagem da ciência Química etc. 

É necessário que os cursos de formação inicial e os professores formadores promovam

novas práticas e novos instrumentos de formação, como estudos de caso, práticas, estágios de
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longa  duração,  memória  profissional,  análise  reflexiva  e  problematizações  (SILVA;

OLIVEIRA, 2009, p.43).

Na intenção de minimizar esse distanciamento, as Resoluções CNE/CP 01 e 02, ambas

de 2002, ao tratar os principais aspectos formativos necessários à formação de professores,

propõem uma  formação  cujos  aspectos  formativos  foquem na  formação  para  a  pesquisa,

educação inclusiva, uso de tecnologias da informação e da comunicação e desenvolvimento

da prática pedagógica. As disciplinas de interface, aquelas voltadas para a formação da parte

pedagógica, precisam estar articuladas às específicas para garantir a coesão desses aspectos

formativos.

Esses aspectos devem ser descritos na construção do projeto pedagógico dos cursos de

formação de professores,  documento que pontua,  dentro do curso, algumas demandas que

julga importantes à atuação profissional, principalmente aquelas que compreendem o papel

social da escola e os domínios dos conteúdos a serem socializados. 

1.3.2 Cotidiano e contextualização nos processos de ensino e aprendizagem de Química

Os  termos  cotidiano  e  contextualização  estão  muito  presentes  nos  discursos

pedagógicos na área do ensino ciências, especificamente no ensino de Química. São termos

distintos que no âmbito do ensino de ciência são utilizados como sinônimos. Autores como

Santos e Mortimer (1999) tem alertado que o uso destes termos como sinônimos implica certo

reducionismo para ambos, uma vez que podem ser entendidos como aplicações às simples

exemplificações do conhecimento químico nos fatos cotidianos. 

Um exemplo deste reducionismo pode ser observado quando se discute cotidiano com

professores do ensino médio, os quais, segundo Wartha e colaboradores (2013, p. 84), o veem

como uma abordagem fácil de ser posta em prática. Os autores têm salientado que tal termo

vem se  caracterizando  por  ser  um recurso  com vistas  a  relacionar  situações  corriqueiras

ligadas ao dia a dia das pessoas com os conhecimentos científicos, em outras palavras, é um

ensino de conteúdos relacionados a fenômenos que ocorrem na vida diária dos indivíduos no

intuito de facilitar a aprendizagem de conceitos.

A defesa  do  termo nos  moldes  que  tem sido  postulado,  ou  seja,  meio  de  ensinar

somente conceitos científicos, tem sido duramente criticado por pesquisadores como Chassot

(2001), por entender que essa é uma prática pedagógica que pode caracterizar o cotidiano em

um papel secundário, de modo que, trata-o apenas como mera exemplificação ou ilustração

para ensinar conhecimentos químicos. 
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Na tentativa de tornar os conteúdos escolares mais compreensíveis, os professores da

educação básica têm utilizado os fenômenos cotidianos como exemplos imersos em meio aos

conhecimentos científicos teóricos. Entendemos que essa situação, embora bem intencionada,

é  superficial  e  de  pouca  densidade  formativa,  caracterizando-se,  segundo  Warta  e

colaboradores (2013, p.85), como uma “situação introdutória aos conteúdos teóricos com o

único objetivo de chamar a atenção do aluno, aguçar sua curiosidade, porém exclusivamente

motivacional, com o único propósito de ensinar conteúdos”, ou seja, uma situação que não

problematiza  o  cotidiano,  tecendo  relações  superficiais  entre  contextos  e  conhecimentos

científicos.

A problematização do cotidiano é um modo de analisar fenômenos e fatos em uma

dimensão  mais  sistêmica  como  parte  do  mundo  físico  e  social  abrangendo  implicações

sociais,  ambientais  e  políticas,  considerando sempre  a  sequência  que transita  do nível  de

conhecimento macroscópico para o microscópico. 

Algumas pesquisas e publicações sobre a relação cotidiano e problematizações têm

apontado algumas propostas cujo objetivo é minimizar a visão reducionista sobre o cotidiano:

por  exemplo,  ações  que  procurem  extrair  deste  cotidiano  suas  características  comuns,

corriqueiras para um estudo mais complexo embasado em conhecimentos sistemáticos; ações

que possibilitem que os estudantes possam ter contato com uma discussão não só conceitual,

mas também política, social e ambiental que envolvem os conteúdos químicos; ações em que

prevaleçam a relação entre contexto e conceito, pois a ausência de um deles desconfiguram a

abordagem cognitivista e problematizadora. 

No  final  da  década  de  1990,  o  discurso  pedagógico  oficial  produzido  pelos

documentos  oficiais  (a  exemplo  dos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais)15 faz  uma

substituição do conceito de cotidiano e de valorização dos saberes populares pelo conceito de

contextualização (LOPES, 2002).

O conceito de contextualização tem sido usado como o ato de se referir ao contexto.

Neste “novo” discurso pedagógico, contextualizar o conteúdo nas aulas é assumir que todo

conhecimento envolva a relação entre sujeito e objeto.  É, portanto,  apresentado como um

recurso  por  meio  do  qual  se  busca  dar  um  novo  significado  ao  conhecimento  escolar,

possibilitando ao estudante uma aprendizagem mais significativa. 

A contextualização,  presente nestes documentos,  tem a intenção de ser um recurso

pedagógico  capaz  de  contribuir  para  a  construção  de  conhecimentos  e  formação  de

15 Não é objetivo deste trabalho analisar os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, entendemos
sua  importância  nos  discursos  curriculares;  queremos  apenas  apresentar  as  ambiguidades  dos  conceitos  de
cotidiano e contextualização presente neles. 



60

capacidades  intelectuais  superiores.  Tal  intenção,  na  verdade,  mascara  a  finalidade  da

contextualização, não favorece a compreensão do conhecimento a partir de sua complexidade

e,  da  mesma  forma  que  aconteceu  com  o  conceito  de  cotidiano,  o  conceito  de

contextualização  passa  a  ser  utilizado  como  uma  ferramenta  para  se  tratar  conteúdos

escolares, ou seja, a noção de contextualização é relacionada com a associação dos conteúdos

escolares em situações do dia a dia dos estudantes. 

Lopes  (2002, p.  388),  analisando como o conceito  de contextualização vem sendo

apresentado nos documentos oficiais, como eles projetam identidades pedagógicas e orientam

a produção do conhecimento oficial, nos diz que:

 [...]  a  recontextualização  constitui-se  a  partir  da  transferência  de  textos  de  um

contexto a outro, como por exemplo da academia ao contexto oficial de um Estado

ou do contexto oficial ao contexto escolar. Nessa recontextualização, inicialmente há

uma descontextualização: textos são selecionados em detrimentos de outros e são

deslocados para questões, práticas e relações sociais distintas. Simultaneamente, há

um reposicionamento e uma refocalização.  O texto modificado por processos de

simplificação,  condensação  e  reelaboração,  desenvolvidos  em meio aos conflitos

entre os diferentes interesses que estruturam o campo de recontextualização.

A partir deste fragmento, é possível compreendermos o processo de recontextualização

como um processo que se nutre a partir da transferência de textos produzidos em contextos

diferentes,  trazendo  novas  visões  ou  retroalimentando  visões  anteriores  conflituosas  ou

concordantes.  Logo,  todo  texto  político  oficial  atua  como  um  campo  recontextualizador

oficial, o qual, independentemente, do grau de sua aceitação, acaba por influenciar o dia a dia

escolar. 

O  processo  de  recontextualização  produz,  além  de  novos  textos,  novos  discursos

pedagógicos  que,  para  Bernstein  (1998),  tratam-se  de  discursos  recontextualizadores,  que

operam com o propósito de engendrar o discurso instrucional (aquele associado aos valores e

princípios pedagógicos). Na mesma linha de pensamento, Ball (1998; 2001) entende que o

processo de recontextualização só é constituído através de formações híbridas de discursos. 

Essas formações  de discursos híbridos  têm recontextualizado a área de ensino das

diversas disciplinas escolares e a Química não poderia ser diferente, de modo que, em maior

ou  menor  grau,  encontramos  vozes  de  grupos  de  pesquisadores  e  vozes  das  orientações

governamentais nos documentos oficiais voltados às reformas curriculares. Por exemplo, o

ensino  contextualizado  é  defendido  tanto  pelas  comunidades  educacionais  quanto  pelos

documentos oficiais. 
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Lopes  (2002),  entretanto,  não aconselha  que lutemos  contra  essa hibridização,  por

acreditar  que  é  mais  significativo  aceitarmos  a  ideia  de  que  propostas  híbridas  são  mais

democráticas,  pois  assim teríamos  elementos  para  questionarmos  as  diferentes  formas  de

controle  e de hierarquia  disseminadas  por esses discursos híbridos.  Em outras palavras,  a

autora tem nos encorajados a analisar as finalidades educacionais que norteiam os discursos, a

quem esse discurso atende, a quem ele é dirigido, de onde é propagado. 

Santos e Mortimer (1999) buscaram identificar como o conceito de contextualização

foi apropriado pelos professores de Química a partir das concepções de um grupo específico

de professores de Química e identificaram três diferentes entendimentos: a) contextualização

como  estratégia  para  facilitar  a  aprendizagem;  b)  como  descrição  científica  de  fatos  e

processos do cotidiano do aluno e c) como desenvolvimento  de atitudes  e valores  para a

formação de um cidadão crítico. 

Nas conclusões dos autores, os professores pesquisados entendem a contextualização

como uma descrição científica de fatos e processos do cotidiano do aluno, essa concepção não

é  muito  diferente  daquela  presente  nos  livros  didáticos,  nos  quais  a  contextualização  se

restringe à exemplificação de fatos do dia a dia e à descrição científica de fatos e processos do

cotidiano do aluno.  

Esses  trabalhos  resumem  a  concepção  que  tem  embasado  o  discurso  de

contextualização entre os professores e pesquisadores do ensino de Química; a concepção de

contextualização para transformação social não faz parte do discurso, ou ela é reduzida a uma

metodologia, ou a um recurso pedagógico, ou a um simples recurso a ser usado na sala de

aula. 

Diversas são as causas que estão por traz destas concepções, entretanto, vamos focar

aqui  na  formação  destes  profissionais,  que  historicamente  é  pautada  no  conteudismo,  na

transmissão  do  conteúdo  sem  levar  em  consideração  concepções  de  contextualização  na

perspectiva de uma educação transformadora,  que implica no desenvolvimento de práticas

pedagógicas  repletas  de  significados,  pautada  na  problematização  de  situações  reais  e

contraditórias de contextos locais.

O estudo dos aspectos da vida cotidiana e dos aspectos da contextualização podem ser

um campo muito rico para ser explorado no ensino de Química, desde que sejam respeitados

os  momentos  pedagógicos  específicos,  como  a  problematização,  a  apresentação  dos

conhecimentos  necessários  para a  compreensão da problematização inicial  e  a  abordagem

sistemática do conhecimento.
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Cursos deficientes de formação de professores, que reforçam a aprendizagem passiva

pelo  formato  expositivo  das  aulas,  de  modo  que  os  futuros  licenciandos  tornam-se  mais

habituados  à  recepção  de  conhecimentos  do  que  gerá-los:  afastar-se  da  produção  do

conhecimento e das possíveis maneiras de contextualizar os conceitos de Química pode ser

responsável pelo alto nível de rejeição do estudo desta ciência pelos alunos, dificultando o

processo de ensino e aprendizagem. 

Em termos  de  formação,  o  que  temos  observado  é  que  a  mesma  não  prepara  os

professores para a contextualização dos conceitos. Devemos salientar, entretanto, que quando

falamos em contextualização do ensino não se impede que o aluno resolva “questões clássicas

de química”, principalmente se elas forem elaboradas buscando avaliar não apenas fórmulas

ou dados, mas a capacidade de trabalhar o conhecimento.

Para  Chassot  (2010),  a  formação  de  professores  de  Química  encerra  dois  blocos

independentes e desarticulados: o primeiro resume-se às disciplinas de Química, formatadas

por conteúdos abstratos,  assépticos,  desvinculados da realidade dos estudantes;  o segundo

constitui-se de disciplinas de formação pedagógica, marcadas por uma quimera de modo que

parecem desconhecer o chão da escola de educação básica. 

Diante  do  cenário  de  mudanças  que  o  mundo  tem  sofrido,  a  escola  não  seria

privilegiada em ficar intacta, aliás nem poderia. Por isso mesmo, a escola sofreu mudanças, as

quais requerem menos privilégios aos conteúdos, muitos dos quais não servem para nada, ou

melhor, servem para aumentar a dominação social, política, cultural. 

Schnetzler  (2010) alerta-nos que o ensino de Química cuja proposta é baseada nas

concepções  educacionais  que  privilegiam  a  retenção,  a  quantidade  de  informação  em

detrimento da qualidade, a linguagem centrada no emissor (professor) em direção ao receptor

(aluno), conteúdos químicos vistos como verdadeiros, inquestionáveis e professores que não

pesquisam sobre ensino não melhoram suas concepções à luz das contribuições de pesquisa e

não  admitem  que  há  problemas  de  ensino,  apenas  de  aprendizagem;  é  um  ensino  que

privilegia uma perspectiva técnica e que entende a atividade docente ligada diretamente à

resolução de problemas pela  aplicação de teorias  e técnicas;  é um ensino que precisa ser

ressignificado, valorizando a reflexão entre a teoria e a prática.

Nas novas propostas de formação, são enfatizados os parâmetros da experimentação,

da contextualização do conhecimento químico e da promoção de aprendizagem significativas

nos alunos. A ênfase nestes três parâmetros é uma tentativa de superar as características de

um ensino tradicional e com o vínculo vicioso que o caracteriza (SCHNETZLER, 2010). 
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Os  discursos  que  defendiam  novas  propostas  de  formação  também  auxiliaram  a

constituição de um novo campo de estudos e investigação denominado de Educação Química.

Nas Palavras de Schnetzler (2002, p. 15), tal campo de estudo tem focado suas pesquisas na

investigação  “nos  processos  que  melhor  deem  conta  da  reelaboração  conceitual  e  da

transposição didática necessárias ao ensino em contextos escolares determinados”. Ou seja, é

uma área da Química que se preocupa com os meios pelos quais os conhecimentos químicos

são transformados em conhecimentos escolares. 

Lopes  (2007),  ao  estudar  as  relações  entre  o  conhecimento  científico,  no  caso  o

conhecimento Químico, e o conhecimento escolar, aponta que esta relação sofre uma série de

restrições, principalmente nas pedagogias classificadas como tradicionais, que tendem a não

problematizar a constituição do conhecimento escolar. O conhecimento escolar é reduzido a

superficialidade, desatualização, saberes deslegitimados em termos culturais, o que alimenta a

desvalorização das singularidades culturais produzidas pelas instituições escolares.

No  meio  acadêmico,  o  conhecimento  escolar  não  tem  a  mesma  legitimidade  do

conhecimento científico,  como,  por exemplo,  ser um conhecimento que se fundamenta na

natureza, reconstruindo-a e instituindo uma nova ordem de fenômenos para além do natural.

Como  já  analisou  Lopes  (2007),  o  conhecimento  escolar  é  produzido  para  finalidades

específicas da escolarização, expressando um conjunto de interesses e de relações de poder,

em um dado momento histórico. Para a autora,

No processo  de seleção  de conteúdos do currículo atuam, em relações  de poder
assimétricas, não só um conjunto de professores e professoras, mas também aqueles
que  fazem  parte  do  contexto  de  produção  de  conhecimento  de  um  área  e  a
comunidade de especialistas em educação, dirigentes e profissionais de editoras de
livros  didáticos,  associações  científicas,  conselhos  editoriais  de  revistas
especializadas  que  discutem  conteúdos  e  métodos  de  ensino,  o  Ministério  da
Educação, comissões de seleção que abrangem conteúdos de ensino, a exemplo das
bancas de vestibulares. 

Embora tenhamos defendido que os conteúdos escolares sejam tão legitimados quanto

os conhecimentos  químicos,  pelo recorte  acima vemos que são diversos os discursos  que

atuam sobre a escola, a formação dos professores e, principalmente,  sobre o que eles vão

ensinar  em sala  de aula,  de modo que os  conhecimentos  selecionados  não são apenas  os

científicos,  mas  todos  os  saberes  que,  em dado momento  histórico,  são  entendidos  como

válidos e legítimos, em consequência dos embates sociais entre as instâncias que decidem,

formulam e influenciam os conteúdos de ensino.

Para  Schnetzler,  o  objetivo  do  ensino  de  Química,  apresentado  nos  documentos

oficiais, é o mesmo desde o século XIX, pautando-se sempre em promover a aprendizagem
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dos princípios gerais da ciência; enfatizar o seu caráter experimental e suas relações com a

vida cotidiana dos alunos. 

Uma das maiores características do ensino tradicional é o não incentivo da formação

do professor, desestimulando-a. O incentivo que é proporcionado ao professor é a concepção

da retenção, o excesso na quantidade de informações; aprendizagem linear onde o professor é

visto como transmissor da informação e o aluno um simples receptor. 

Esta concepção de ensino promove professores que não enxergam as necessidades do

aluno,  atribuindo  a  esses  sujeitos  toda  a  responsabilidade  sobre  possíveis  dificuldades  de

aprendizagem,  em outras  palavras,  esses  profissionais  acreditam  e  defendem que  não  há

problemas de ensino, o que existe são problemas de aprendizagem. 

Coincidentemente,  são  profissionais  que  não  conhecem  a  importância  social  e  a

complexidade do ato educativo e sobre as contribuições da pesquisa educacional como meio

para melhorar o ensino e a aprendizagem (SCHNETZLER, 2002). 

Com a criação do campo da Educação Química,  alguns pesquisadores da área,  tais

como Maldaner (2000; 2010; 2013) e Santos (2006), têm defendido modelos de formação de

professores de Química alternativos, os quais propõem a melhoria do ensino de Química para

atender à necessidade de se configurar um novo ensino de Química.  É possível encontrar

propostas que enfatizam a experimentação, a contextualização e a promoção da aprendizagem

como meio de superar as características do ensino tradicional. 

As  propostas  partem  dos  pressupostos  de  que  é  preciso  fomentar  a  pesquisa  e  a

produção  de  conhecimento  no  campo  da  Educação  Química,  promover  reuniões  com

profissionais  da  área  para  apresentar  e  discutir  os  resultados  de  suas  atividades.  Para

Schnetzler (2002), o campo da Educação Química é definido como um campo de estudos e

investigações,  nos quais,  questões centrais  sobre o que,  como e por que ensinar  Química

configuram o cerne das pesquisas. Contudo, salienta a autora que:

A identidade  dessa  nova área  de  investigação  é  marcada  pela  especificidade  do
conhecimento  científico,  que  está  na  raiz  dos  problemas  de  ensino  e  de
aprendizagem investigadas.  Não como propósito  de  se buscar  métodos didáticos
mais adequados ao ensino daquele conhecimento, mas sim, de investigar processos
que  melhor  deem  conta  de  reelaborações  conceituais  ou  transposição  didática
necessárias ao ensino em contextos escolares determinados. 

Assim, não é uma subárea da Química preocupada apenas com os métodos de ensino,

é  uma  área  cuja  preocupação  enseja  todo  o  contexto  de  ensino  e  de  aprendizagem.  A

constituição desta nova área da Química pode contribuir para melhoria da formação e atuação

do  professor  de  Química  e  para  que  possamos  assim  minimizar  a  presença  de  ensino

tradicional em nossas escolas. 
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O nível teórico-conceitual da Química envolve vários modelos e teorias as quais nos

permite elaborar interpretações e previsões sobre os fenômenos que nos rodeiam e/ou dos

quais depende a nossa sobrevivência. O professor de Química tem, por meio da linguagem, a

missão de mostrar que o mundo não é estático e contínuo conforme acreditam os alunos.

Portanto, diante das novas propostas de ensino de Química, ganham notoriedade as tomadas

de decisões pedagógicas, tais como a tomada de decisão sobre a seleção de conteúdos centrais

que  atendam  a  identidade  e  importância  da  Química  ou  que  explorem  a  constituição,

propriedades e transformações de substâncias e materiais a níveis de conhecimento Químico,

porque é impossível “dar conta” de todo conteúdo presente nos livros didáticos com eficácia e

aproveitamento de aprendizagem por parte dos alunos. 

 Na  perspectiva  das  abordagens  alternativas,  defendida  por  pesquisadores  como

Schnetzler (2002), ao explorar a constituição, propriedades e transformações de substâncias e

materiais,  essas  abordagens  contemplam  os  níveis  de  conhecimento  da  fenomenologia,

caracterizado  por  observações,  passíveis  de  descrições,  quantificações  e  determinações,  o

nível  de  conhecimento  representacional  caracterizado  pela  linguagem Química,  com seus

símbolos, fórmulas e equações; e o conhecimento teórico-conceitual.

Esses conhecimentos  devem ser articulados durante o processo de ensino, além de

serem relacionados a assuntos da vida humana a fim de proporcionar aos alunos uma nova

leitura Química que permita ampliar seus conhecimentos de senso comum. Observa-se que o

que está em jogo é a estreita relação entre o conhecimento químico e a vida cotidiana, onde a

perspectiva  dialógica,  a  negociação  de  significados,  trocas,  interações  discursivas  entre  o

professor e o aluno assumem a centralidade da sala de aula.

Para  Mortimer  (1997),  a  construção  do  conhecimento  em  sala  de  aula  depende

essencialmente de um processo pelo qual os significados e a linguagem do professor vão

sendo apropriados pelos alunos na construção de um conhecimento compartilhado. A defesa

pelo  conhecimento  compartilhado  vai  ao  encontro  da  defesa  da  ampliação  do  universo

cultural  do  aluno  pela  relação  harmoniosa  entre  a  cultura  do  senso  comum  e  a  cultura

científica.  

A  articulação  entre  essas  duas  culturas  passa  também  pelos  modos  de  mediação

expressos  pelos  professores,  como  ele  aborda  os  diversos  temas  de  sua  disciplina,  as

estratégias que utilizam para promover a elaboração/reelaboração dos conceitos científicos, as

interações que estabelecem com seus alunos, as concepções de ensino, a aprendizagem de

conhecimento  químico que orienta  a  sua prática,  articulação entre  as dimensões  teórica  e

prática da função social do professor. 
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Os cursos de formação de professores de Química têm se restringido à aplicação de

teorias, métodos, procedimentos e regras como via de propiciar aos alunos um bom domínio

de conteúdo químico. Entretanto, esse objetivo não tem se concretizado devido, entre outras

coisas,  à  falta  de  discussões  que deem subsídios  para  que  os  futuros  professores  possam

reelaborar  pedagogicamente  conteúdos  químicos  em  conteúdos  escolares.  A  falta  destas

discussões movem a aprendizagem dos futuros professores e ampliam a visão simplista de que

ensinar é fácil, de que a solução de problemas pode ser conseguida mediante a aplicação de

teorias e técnicas. 

Maldaner (2008), em defesa de uma formação que fuja da racionalidade técnica, tem

colocado que há um conhecimento para a constituição do professor licenciado em Química

assim como há um conhecimento que constitui o Químico. O primeiro é mais complexo que o

segundo porque envolve conhecimentos de químico e de educador com entrelaçamento de

múltiplas dimensões. 

Os  cursos  de  licenciatura  devem  formar  pesquisadores  da  sua  própria  prática

educativa,  o que exige que os professores formadores  sejam teórica e metodologicamente

preparados para tal propósito, sejam introduzidos na investigação do/no Ensino de Química,

sejam preocupados com as questões epistemológicas e pedagógicas relacionadas à formação e

atuação de professor de Química. 

Santos  e  colaboradores  (2010),  seguindo  a  linha  de  defesa  de  uma  formação  de

professor  que  articule  os  conhecimentos  científicos  aos  conhecimentos  do  cotidiano  dos

alunos,  apontam  que  estes  aprendem  por  diversos  caminhos,  logo,  é  preciso  pensar  em

aspectos de sala de aula que lhes oportunizem exercitarem sua aptidão de “aprender”, refletir,

pesquisar. Defendem ainda que tanto o professor quanto o aluno sejam executores do papel de

construtores do conhecimento, por exemplo, sejam capazes de articular temas centrais com os

conteúdos em uma abordagem contextualizada.

Maldaner (2013), ao tratar sobre a concepção e atuação pedagógica dos professores de

Química  da  Educação  Básica,  conclui  que  eles  tendem a  manter  as  mesmas  concepções

adquiridas durante a formação inicial. Os professores pesquisados por ele manifestaram suas

crenças nas mesmas bases epistemológicas sobre as quais edificaram a sua representação de

conhecimentos químico e profissional, ou seja, uma concepção empirista e indutivista, onde a

ciência é vista como “verdade estabelecida”. 

Embora, sejam céticos a respeito do modelo de transmissão/recepção quando se refere

ao  ensino  teórico,  não  buscam ou  não  sabem buscar  teorizações  químicas  sobre  fatos  e

fenômenos à luz da construção histórica nesse campo do conhecimento. A falta deste tipo de
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teorização  limita  ao  ensino  teórico  a  exposição  oral  de  certa  sequência  de  assuntos  que

formam  o  corpo  sistematizado  de  conteúdos,  assim,  limita  qualquer  possibilidade  de

contextualização dos conteúdos, uma vez que não considera sua gênese, seu desenvolvimento

e sua contribuição atual à tecnologia e aos problemas diários.  
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CAPÍTULO II

FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO MACROCONTEXTO DAS REFORMAS

EDUCACIONAIS OCORRIDAS NO BRASIL A PARTIR DOS ANOS 1990

“O  ideário  da  reforma  educacional  atribui  ao  professor  um  protagonismo

fundamental. Paradoxalmente, nele identifica a responsabilidade pelas mazelas do

sistema público de ensino e o mágico poder de extirpá-la.  Tornou-se necessário,

então, não apenas convencer o professor de que o conteúdo da reforma lhe dizia

respeito, mas de nelas se envolver” (SHIROMA, 2011, p.82).

Neste capítulo, focalizamos a produção de políticas para a formação de professores

para a Educação Básica no Brasil,  a partir  da aprovação da Lei de Diretrizes  e Bases da

Educação e dos Pareceres e Resoluções do Conselho Nacional da Educação, que resultaram

na  inserção  de  um  novo  paradigma  de  formação,  baseado  na  racionalidade  prática.

Discorremos  sobre  a  importância  do  Estágio  Supervisionado  na  formação  do  professor,

buscando a superação entre teoria e prática durante esse processo de profissionalização.  

Conforme  já  colocado  no  capítulo  anterior,  o  processo  de  globalização  envolve

relações  globais  e  locais.  No  Brasil,  também  passamos  por  momentos  marcados  pela

informatização, por transformações aceleradas e pela emergência de uma nova concepção de

mundo, de homem e de sociedade. Da mesma forma, passamos por consideráveis mudanças

na educação, visto que a mesma está inserida no contexto da globalização. 

Esse  processo  de  transformação  incorpora  novos  mecanismos  de  regulação  do

Estado,  de  forma  que  aquele  que  se  pôs  de  acordo  com  a  concepção  neoliberal  de

globalização  tem imposto  novas  feições  às  relações  hierárquicas  sociais,  produzindo uma

série de problemas de ordem social que invadem o interior das escolas e, principalmente, a

sua função social16. 

Continuando com o discurso sobre os processos de regulação do Estado, Lopes e

colaboradores (2008) afirmam que, nos últimos trinta anos, foram se instituindo mudanças

muito específicas e se construindo novos perfis institucionais,  propiciando duas formas de

instituições  educacionais.  A primeira  forma é caracterizada pela  expansão das instituições

16 A escola é uma instituição social, cuja função é a produção e a difusão do saber historicamente acumulado,
como instrumentalização dos alunos, para participarem das lutas sociais mais amplas, objetivando a necessária
transformação da sociedade, em uma sociedade justa (PIMENTA, 2012, p.68). 
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como  uma  oportunidade  de  negócios,  espaços  de  formação  de  mentalidades  afeitas  às

necessidades da flexibilidade e da performatividade, e a segunda forma é caracterizada pela

tentativa de maior centralização do controle estatal sobre as ações pedagógicas. 

Em ambas as formas, o que se busca é a articulação de como instituir subjetividades

que corroborem com as novas competências e habilidades mercadológicas.  Os gestores da

educação têm buscado implantar estratégias de formação de um novo cidadão que atenda aos

preceitos  da  globalização.  Decerto,  o  meio  mais  eficaz  para  atingir  a  esse  objetivo  é  a

intervenção maciça  de organismos  internacionais,  na tentativa  de produzir  novas  políticas

educacionais e de fazer circularem discursos de novos sentidos para a política (LOPES, 2008).

Ball  (2004)  tem  nos  dito  que  as  reformas  políticas  dos  anos  1990  trouxeram

mudanças para as escolas que estabeleceram novos pactos entre o Estado e o capital e uma

nova cultura institucional,  reconfigurando o modelo de escola e de formação de um novo

cidadão. Dias e Lopes (2003) demostram que as políticas educacionais, em países periféricos,

sempre foram influenciadas por movimentos e reformas de países centrais e afirmam ainda,

concordando  com  Ball,  que  esse  fenômeno  vem  se  acentuando  devido  ao  processo  de

globalização da economia.

Tais processos produzem discursos que condicionam as políticas educacionais em

nível local aos interesses e propósitos globais. Um exemplo disso é a adoção e a disseminação

de  conceitos,  como  “os  currículos  por  competências”,  “a  avaliação  do  desempenho”,  “a

promoção  de  professores  por  mérito”,  “os  conceitos  de  produtividade”,  “a  eficácia  e  a

eficiência” etc. Porém, conforme citado no capítulo primeiro, não podemos esquecer que Ball

(1998)  conclui  que  esses  processos  não  ocorrem exclusivamente  na  direção  global-local,

também são incorporadas ao discurso global questões que dizem respeito às especificidades

locais o que, por sua vez, produzem políticas com mesclas de interesses e marcas tanto locais

quanto globais. 

Refletir  sobre  as  mudanças  que  vêm  ocorrendo  na  formação  dos  professores,

especialmente  no  perfil  de  professor  que  se  quer  formar,  onde  deve  ser  realizada  essa

formação,  e entender  as tendências  das políticas  de qualificação desse profissional  dentro

dessas mudanças globais são questões sempre relevantes – relevância essa que não se limita

apenas à profissional, mas, sobretudo, a uma relevância social.    

No Brasil, desde o final da década de 1990, as políticas educacionais passaram por

um conjunto de reformas que vincularam a educação aos interesses do mercado. A formação

de professor também faz parte desse conjunto de reformas legais, tanto que, entre 1996 e
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2001, uma série de regulamentações legislativas foi produzida, vinculando toda e qualquer

mudança à qualidade da educação a uma mudança na formação de professores. 

Gatti (2011, p.89) afirma que o papel da escola e dos professores é de ensinar e, ao

mesmo tempo, formar e propiciar o desenvolvimento de crianças e jovens. Afirma, ainda, que,

sem conhecimentos básicos para a interpretação do mundo, não há verdadeira condição de

formação de valores e de exercícios de cidadania, com autonomia e responsabilidade social.

As palavras da autora explicitam a indispensabilidade de uma sólida formação inicial

dos  professores,  uma  vez  que  cria  as  bases  sobre  as  quais  esse  profissional  venha  a  ter

condições de exercer as atividades educativas na escola. A implementação de currículos de

formação de professores para a Educação Básica decorre da maneira como as políticas de

institucionalização dessa formação são acionadas, com base em estudos sobre os currículos e

de como esses currículos são implementados pelas instituições de formação. Nas palavras da

autora, “políticas inerentes a essa formação precisam ser reformuladas” (GATTI, 2011, p. 89).

A relação entre teoria e prática, com presença acentuada em nossas normatizações políticas

sobre a formação de professores, não se encontra refletida nos currículos praticados pelas

instituições formadoras de professores.

A formação clássica voltada à preparação individual para o trabalho tem-se revelado

ineficaz,  carecendo  de  buscar  uma  alternância  contínua  de  múltiplos  momentos,  como  a

formação acadêmica inicial e as experiências no trabalho. É nessa necessidade que o estágio

supervisionado pode ser uma ferramenta eficaz na formação inicial docente (GATTI, 2011, p.

91).  Assim  sendo,  na  atualidade,  a  formação  inicial  docente  não  inclui  referência  a

experiências do exercício profissional e dos sujeitos, já que sua formação seria exatamente a

de orientar a aquisição da experiência desejável. O sujeito está no centro de seu processo de

formação, logo os contextos de trabalho é que se credenciam como ambientes de formação

pelo conhecimento de seu valor formativo.

Ao prosseguir sobre a formação acadêmica do professor, Gatti (2011, p. 91) vai dizer-

nos que:

Há predomínio de formação acadêmica,  mais abstrata,  de caráter  excessivamente
genérico, nas proposições institucionais para essa formação. Não que esse tipo de
formação  não  seja  necessário,  mas  ele  é  insuficiente  para  a  integralização  da
formação  de  um  profissional  da  docência.  É  importante  lembrarmos  que,  pelas
normas vigentes no Brasil, deve haver espaços nos currículos e nas licenciaturas,
destinados a práticas docentes, “nos quais se poderiam aliar experiência e teoria”.

O que se pretende com essa alegação é mostrar que as instituições formadoras, antes

de  tudo,  devem  procurar  fazer  alianças  entre  os  conhecimentos  acadêmicos  e  os

conhecimentos que vêm com o exercício da profissão e as experiências vividas em situações
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escolares na Educação Básica. Não queremos romantizar essa aliança, ou torná-la simplista;

sabemos das dificuldades estruturais, funcionais e das brigas de forças entre os agentes que

atuam com/nos dois níveis de conhecimentos,  mas salientamos que é preciso identificar  e

entender aquelas instituições que fazem essa aliança e, principalmente, como é feita.

Concordamos com Gatti (2011, p. 92), quando afirma que, na sua maioria, o que se

tem é uma dissonância entre  o proposto legal  e o realizado.  Na prática,  discutir  políticas

educacionais é discutir o problema educativo,  que, neste caso, se constitui  na condição de

aprendizagem nas escolas. Assim, a solução para esse problema é que define o sentido de

algumas  alternativas  de  gestão  –  como  descentralização,  autonomia,  escola,  gestão.  A

aprendizagem deveria ser a prioridade nas reflexões sobre políticas educacionais.

Diversas discussões acerca dos problemas que afligem a formação de professores têm

sido debatidas e levadas aos fóruns realizados pela Associação Nacional pela Formação dos

Profissionais  da  Educação  (ANFOPE),  pela  Associação  Nacional  de  Pós-graduação  e

Pesquisa em Educação (ANPEd) e pelo Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES).  

Mas, os resultados dessas discussões não conseguem fazerem-se presentes nem nos

documentos  oficiais,  a  exemplo  das Diretrizes  Curriculares  para formação de professores,

nem tampouco nas matrizes curriculares da grande maioria dos cursos de formação. Desse

modo, é crucial que a adoção e a implementação de política educacional de formação mais

incisiva, que consiga ofertar uma formação pautada na qualidade do perfil de profissional com

condições mínimas de adentrar em uma escola e auxiliar no desenvolvimento da cidadania

plena de crianças e adolescentes.

Para Pimenta e Lima (2012, p. 90), o professor é:

[...]  um  profissional  do  humano  que  ajuda  no  desenvolvimento  pessoal  e
intersubjetivo do aluno, sendo um facilitador de seu acesso ao conhecimento; é um
ser  de  cultura  que  domina  sua  área  de  especialidade  científica  e  pedagógico-
educacional  e  seus  aportes  para  compreender  o  mundo;  um  analista  crítico  da
sociedade, que nela intervém com sua atividade profissional; um membro de uma
comunidade  científica,  que  produz  conhecimento  sobre  a  sua  área  e  sobre  a
sociedade. 

No fragmento acima, as autoras defendem que a formação do professor seja realizada

em um espaço  que  ofereça  produção social  de  conhecimento,  da  circulação  da  produção

cultural em diferentes áreas do saber e do permanente exercício da crítica sócio-histórica. Não

há outro lugar que possa oferecer tudo isso, a não ser a Universidade. Defendem também que

a democratização do ensino não acontece a contento, excluindo a formação do professor. O

professor  é  um dos  protagonistas,  de  modo  que  fica  crucial  o  investimento  na  formação

profissional de agente de transformação. 
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O  processo  de  valorização  da  identidade  profissional  do  professor  exige  uma

articulação entre a sua formação inicial e a sua formação continuada. Uma identidade que nas

palavras da autora é, primeiro, “epistemológica, ou seja, que reconhece a docência como um

campo  de  conhecimento  específico”  (PIMENTA;  LIMA,  2012,  p.90),  campo  esse  que  é

constituído por quatro grandes áreas: (a) conteúdos das diversas áreas do saber e do ensino;

(b) conteúdos didático-pedagógicos; (c) conteúdos relacionados a saberes pedagógicos mais

amplos; (d) conteúdos ligados à explicitação do sentido da existência humana. 

A  docência  é  uma  profissão,  ou  seja,  constituiu-se  um  campo  específico  de

intervenção  profissional  na  prática  social  –  não  é  qualquer  um  que  pode  ser  professor,

tampouco não pode ser ensinada em qualquer lugar. Neste sentido, vemos com cautela o que

nos diz o artigo 63 da LDB 9.394/96 ao colocar essa formação inicial ou continuada fora da

chancela das Universidades.  

O desenvolvimento  profissional  dos professores tem se constituído  em objetivo de

políticas que valorizam a formação desses profissionais. Não há mais espaço para políticas

baseada  na  racionalidade  técnica,  ou  seja,  políticas  que  consideram os  professores  como

meros executores de decisões alheias, de tal forma que considerem sua capacidade de decidir

e de confrontar suas ações cotidianas com as produções teóricas, o que possibilita ao professor

rever suas práticas e as teorias que as informam ou formam. 

A transformação das práticas docentes somente se efetiva à medida que o professor

amplia sua consciência sobre a própria prática, a da sala de aula e a da escola como um todo,

o que pressupõe conhecimentos teóricos e críticos sobre a realidade. 

Nóvoa (2013, p. 1999) tem colocado que o campo de formação de professores tem,

nos últimos anos, recebido diversas contribuições para a sua redefinição, contribuições que

trazem  conceitos,  como  “professor  reflexivo”,  “desenvolvimento  profissional”,  “professor

como pesquisador”, entretanto essas contribuições não têm surtido efeitos consideráveis para

melhoria desse campo. Em virtude dessa falta de efeito, o pesquisador português afirma que

“estamos mais  perante a uma revolução nos discursos do que perante uma revolução nas

práticas” (NÓVOA, 2013, p. 200). 

Essa falta de revolução nas práticas pedagógicas é deletéria à formação do professor,

assim como a sua vida profissional. Nóvoa tem razão ao fazer a afirmação anterior, há uma

falta de práticas pedagógicas progressistas ou inovadoras entre nossos professores. Isso pode

ser atribuído a diversas causas, mas quatro causas podem ser colocadas  como centrais  na

problemática da formação profissional dos professores, são elas: a falta de uma formação de

professor a partir de dentro; a não valorização do conhecimento deste profissional; a criação
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de uma nova realidade organizacional; e a falta de reforço do espaço público de educação

(NÓVOA, 2013). 

Lemos, juntamente com Nóvoa, que uma formação de professor que se faça a partir de

dentro  da  profissão  consiga  atender  além  da  racionalidade  do  ensino,  da  pedagogia  por

objetivos, do esforço para prever, planificar e controlar, consiga atender ao professor no seu

papel  e  na  sua  capacidade  de  ação,  quer  dizer,  consiga  refletir  coletivamente  sobre  a

mobilização dos conhecimentos necessários à formação de novos professores. 

As diversas reformas educacionais impostas,  a partir  dos anos 1980, carregavam a

ilusão  de  que  era  possível  substituir  os  professores,  ou,  pelo  menos,  compensar  a  sua

deficiente preparação. Um exemplo disso são reformas com foco nos sistemas escolares, na

gestão  das  escolas,  nas  tecnologias.  Tais  reformas  têm imposto  muito  aos  professores  e

oferecido  a  eles  pouco  ou  nada  no  quesito  formação  inicial,  é  uma  relação  clara  de

exploração, de sucção das possibilidades e capacidades do sujeito professor, sem a mínima

preocupação de alimentá-las ou retroalimentá-las. 

Na defesa de uma formação que contemple tanto a teoria e a prática, Nóvoa (2013, p.

202) advoga por um sistema de formação semelhante ao sistema de formação de médicos, em

suas palavras:

É  inútil  escrever  textos  atrás  de  textos  sobre  a  práxis  e  o  practicum,  sobre  a
phronesis e  a  prudentia como  referência  do  saber  docente  ou  sobre  professor
reflexivos  se não concretizarmos uma maior presença da profissão na formação. É
fundamental  assegurar  que  a  riqueza  e  a  complexidade  do  ensino  ganhem
visibilidade,  do  ponto de  vista  profissional  e  científico  [...],  é  essencial  reforçar
dispositivos e práticas de formação de professores baseadas em pesquisa que tenha
como problemática a ação docente e o trabalho escolar.  

Esse  excerto  não  coloca  em  lados  opostos  a  teoria  e  prática  na  formação  dos

professores,  pelo  contrário,  mostra-nos  que  uma  proposta  teórica  só  faz  sentido  se  for

construída dentro da profissão, quer dizer, que a teoria deve subsidiar a ação do professor no

espaço da sala de aula e tomada como meio pelo qual os professores possam refletir sobre o

seu  próprio  trabalho;  é  a  teoria  subsidiando  a  prática  e  concomitantemente  a  prática

subsidiando a teoria.  

Um curso de formação cujo olhar volta-se a atender a essa concomitância entenderá o

ensino  como  um espaço-tempo-ação  que  elabora  um conhecimento  novo  no  próprio  ato

pedagógico, que procura um conhecimento profissional que não é mera aplicação prática de

qualquer teoria, mas que envolve elaboração e reelaboração do conhecimento do professor,

valorizando-o (NÓVOA, 2013).
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A valorização  do  conhecimento  do  professor  tem como  núcleo  dois  princípios:  o

primeiro é a transformação dos saberes; o segundo é a resposta a dilemas pessoais, sociais e

culturais,  os  quais,  nas  palavras  de  Nóvoa (2013,  p.  203),  caracteriza  uma  “transposição

deliberativa”,  ou  seja,  não  se  limita  a  uma  transposição  didática  ou  a  uma  transposição

pragmática.

O conhecimento  do professor  toma como base a compreensão de um determinado

conhecimento  ou  disciplina  e  a  compreensão  dos  alunos  e  dos  seus  processos  de

aprendizagem. Isto implica dizer que ensinar não é fácil,  não está ao alcance de qualquer

pessoa com qualquer tipo de formação. 

Diante  do  exposto  sobre  a  formação  do  professor  e  da  valorização  de  seu

conhecimento, cabe-nos falar sobre os espaços organizacionais onde acontece essa formação;

espaços que precisam ser condizentes com a realidade de evolução da profissão a qual nos

traz como desafio a “fusão dos espaços acadêmicos e institucionais das escolas e da formação

de  professores”  (Nóvoa,  2013,  p.  205).  Esse  desafio  exige  que  quebremos  a  parede  da

individualidade que caracteriza a profissão de professor, criando espaços de colaboração entre

a profissão, a formação e a pesquisa.

Para Nóvoa, ainda se julga imprescindível a direção unificada dos espaços de prática,

da  formação  e da pesquisa,  além de  haver  a  aproximação dos  estatutos  profissionais  dos

professores e dos universitários. Assim, 

É inútil apelar à reflexão, se não houver uma organização das escolas que a facilite.
É inútil reivindicar uma formação mútua, interpares, colaborativa, se a definição das
carreiras  docentes  não  for  coerente  com  esse  propósito.  É  inútil  propor  uma
qualificação  baseada  na  investigação  e  parcerias  entre  escolas  e  instituições
universitárias,  se  os  normativos  legais  persistem em dificultar  essa  aproximação
(NÓVOA, 2013, p. 206).

Embora  a  penúltima  frase  do  fragmento  acima  cobre  um  maleabilidade  dos

normativos legais a respeito da aproximação entre as escolas, a formação de professores e a

pesquisa,  precisamos,  enquanto  professores,  aprender  a  trabalhar  no  coletivo,  aprender  a

dialogar com os colegas, aprender a resolver os dilemas que chegam ou nascem na escola

através de parcerias internas ou externas do mundo profissional. 

De certo modo, essa articulação exigirá uma recontextualização da escola no seu

lugar próprio, além da recompactuação desta com a sociedade, ou seja, criar espaços públicos

de educação. É comum ouvirmos que a sociedade não valoriza mais a figura do professor, fato

que pode ser explicado pela falta de visibilidade social da profissão, pela perda da capacidade

de comunicação dos professores e pela falta de incentivo no reforço da sua presença pública e

pela falta de promoção social do professor. 
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Para Nóvoa (2013), a sociedade necessita reconstruir solidariedades, espaços de

convivências, de vida social e cultural que tenha como um dos pontos centrais a educação

como  forma  de  sobrevivência  da  profissão.  A  sobrevivência  da  profissão  depende  da

qualidade do trabalho interno nas escolas, mas também da sua capacidade de intervenção no

espaço público da educação. 

Pelas  propostas  apresentadas  por  Nóvoa  (2013),  é  evidente  que  os  problemas  da

educação  e  dos  professores  somente  serão  resolvidos  mediante  um trabalho  político  com

maciça participação dos professores no debate público.

2.1 Políticas para a formação de professores no Brasil na LDB 9.394/96

Para  legitimar  e  conseguir  consenso  no  discurso  da/para  mudança,  o  primeiro

questionamento realizado relacionava-se à atuação profissional dos professores. O sucesso da

reforma educacional brasileira é vinculado à existência de professores que sejam mais bem

preparados  para  realizar  trabalhos  pedagógicos  de  acordo  com  o  que  preconiza  a  nova

legislação.

Nesse sentido, não se torna redundante acentuarmos que a formação do professor

aparece na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB- Lei nº 9.394/96) como forma de

garantir  o sucesso da reforma educacional.  Segundo Lopes  e  Dias (2003),  os discursos a

respeito desse tema, à época,  associavam o fracasso do desempenho na aprendizagem dos

alunos à formação insuficiente de seu quadro de professores, logo era crucial a existência de

profissionais que fossem mais bem preparados para realizar o trabalho pedagógico; mas o que

realmente  interessava,  a  esse  discurso,  era  o  compromisso  por  parte  do  professor  na

implementação da reforma e, desta feita, um meio de controle da ação do professor. É um

controle simbólico, pois materializa-se no conjunto de regras do dispositivo pedagógico que

regula o acesso e a distribuição da consciência,  da identidade e do desejo desses sujeitos

(DIAS; LOPES, 2003).

Quando  se  refere  à  formação  dos  professores  para  a  Educação  Básica,  Pimenta

(2001,  p.  39)  denuncia  um  distanciamento  entre  o  processo  de  formação  inicial  dos

professores e a realidade encontrada nas escolas; chama atenção ainda para um problema que,

há muito tempo, se instaura no processo de formação profissional de professores, que diz

respeito  à  relação  entre  a  teoria  estudada  nas  Universidades  e  a  prática  desenvolvida  no

ambiente profissional, entre a formação e o trabalho. Para a autora, a formação docente não se

constrói apenas por acumulação de cursos, de conhecimentos ou de técnicas, mas por meio de
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um trabalho de reflexão crítica sobre as práticas e de uma (re)construção permanente de uma

identidade pessoal (PIMENTA, 2002).

Ghedin  e  Pimenta  (2002)  argumentam  ainda  que  a  formação  de  professor  deve

valorizá-lo como sujeito crítico-reflexivo, apontando para a relevância da reflexão na ação, da

reflexão sobre a ação e da reflexão na ação como uma dimensão de formação. 

A LDB, em conformidade com os ditames dos organismos multilaterais nas políticas

educacionais brasileiras, introduz novos indicadores para a formação de profissionais para a

Educação  Básica.  Como  bem  afirmam  Barreiro  e  Gebran  (2006,  p.  53),  muitas  das

proposições dessa lei encontram-se distanciadas dos anseios dos movimentos sociais e das

entidades  científicas  e  acadêmicas,  principalmente  no  que  concerne  à  formação  de

professores.

Considerando-se o fato de que a atual LDB passou, ao longo dos seus 20 anos de

promulgação, por 38 alterações que a modificaram em relação ao texto aprovado inicialmente,

teceremos algumas considerações considerando o texto original e suas posteriores alterações

(SAVIANI, 2016). 

Na legislação em questão, os profissionais da educação tiveram o Título IV destinado

a sua formação. Inicialmente, foram considerados os fundamentos da sua formação, conforme

redação do artigo 61, o qual dizia que: 

Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos
dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada fase do
desenvolvimento do educando, terá como fundamentos:

I  –  a  associação  entre  teorias  e  práticas,  mediante  estágios  supervisionados,  e
capacitação em serviço; 

II – aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino
e outras atividades. 

No artigo em tela, o legislador procurou fundamentar a formação do professor nos

alicerces da teoria e da prática. Trata-se, aqui, de um avanço à formação, ao fazê-la passar

pela relação em que teoria e prática se apresentam como elementos indissociáveis da atividade

educativa; traz-se à tona mais do que uma simples preocupação, traz-se a possibilidade de

viabilizar a aproximação entre o espaço escolar institucionalizado e a pluralidade de contextos

inerentes à atividade profissional.

Ainda  sobre  os  aspectos  interpretativos,  os  fundamentos  da  formação  possibilitam

diferentes  organizações  de escolas,  de  esquemas  de  salas  de  aulas  e  formação  plurais  de

concepções pedagógicas.  Consideram também que a formação não pode ocorrer no vazio,

considerando os espaços compartilhados, o trabalho coletivo e os contextos socioculturais. 
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Os espaços que podem servir  para a concretude de uma formação cuja base esteja

focada na relação teoria e prática podem ser os estágios supervisionados e a capacitação em

serviço.  Consideramos  que  ambos  os  espaços  são  importantes  à  formação,  porém,

acreditamos  que  a  legislação  pecou  ao  colocar,  durante  a  formação  inicial,  o  estágio

supervisionado como espaço único desta formação, quando, na verdade essa formação deveria

permear todo o período ou espaços de formação do futuro professor. 

Assim,  o  estágio  poderia  se  constituir  como  mais  um  espaço;  um  espaço  que

solidificaria uma série de vivências, descobrimentos e experiências adquiridas ao longo das

disciplinas específicas e pedagógicas estudas ao longo do curso. Quanto ao segundo espaço,

capacitação  em  serviço,  traz  a  possibilidade  de  formação  profissional  no  contexto

extraescolar,  embora, possa se entender que seja dentro do serviço educacional, ou seja, a

capacitação que ocorre fora do espaço de formação acadêmica,  mas dentro do espaço de

trabalho.

Para  Carneiro  (2014),  nessa  concepção  de  formação,  o  que  se  almeja  é  um

distanciamento da visão funcionalista e tecnicista, ao passo que deve se aproximar de uma

visão comprometida com a construção de um perfil profissional crítico-reflexivo. 

Essa concepção que elege um perfil profissional crítico-reflexivo corrobora com a

visão de profissional trazida por Perrenoud (2002). Este autor tem defendido que a prática

reflexiva  deve  ser  exigida  aos  professores  porque  nas  sociedades  em  transformação,  a

capacidade de inovar, negociar e regular a prática é decisiva, passa por uma reflexão sobre a

experiência, favorecendo a construção de novos saberes. 

Concomitantemente, ser crítico é importante porque as sociedades precisam que os

professores  se  envolvam  com  o  debate  político  sobre  a  educação,  seja  em  debates  nos

estabelecimentos escolares, regionais e nacionais, ou em debates que não se restrinjam aos

desafios  corporativos,  mas  que  questionam  as  finalidades  e  os  programas  escolares,  a

democratização da cultura, a gestão dos sistemas escolares etc.

No texto  aprovado  em 1996 faz-se  referência  a  “profissionais  da  educação”  não

sendo especificado quem compunha essa categoria  de trabalhadores  atuantes  na educação

básica. Por meio da Lei 12.014 de 2009, esses profissionais foram especificados, de modo que

passaram  a  ser  considerados  profissionais  da  educação:  professores  habilitados  em  nível

médio  ou  superior  para  a  docência  na  educação  básica  (§  I);  portadores  de  diploma  de

pedagogia  (§ II)  e  ou portadores  de outros  diplomas  que tivessem títulos  de mestrados  e

doutorados, desde que trabalhassem na área; assim como portadores de diplomas de curso

técnico ou superior em área pedagógica ou afim (§ III). 
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Embora a Lei 12.014 tenha vindo para corrigir o Artigo 61, ela traz alguns enfoques

contraditórios, usando expressões como trabalhadores em educação, profissionais da educação

e  professores  como  expressões  equivalentes  e,  ao  nosso  ver  inócuas,  pois  entendemos,

baseados em Freitas (1992, p. 08), que profissional da educação é “aquele que foi preparado

para desempenhar determinadas relações no interior da escola ou fora dela, onde o trato com o

trabalho pedagógico ocupa posição de destaque, constituindo mesmo o núcleo central de sua

formação”. O autor não limita o trabalho pedagógico à docência, por compreender que ela é

apenas uma das formas de se desenvolver o trabalho pedagógico e um dos aspectos da atuação

do profissional da educação. 

Seguindo  as  críticas  de  autores  como  Carvalho  (1998)  e  Carneiro  (2014),  essa

capilaridade  nas  expressões  contribui,  em  certa  medida,  com  a  desprofissionalização  da

atividade do magistério, embora se inove em relação às leis educacionais anteriores, porque

abrange diferentes situações de formação, englobando profissionais com formação obtida em

nível médio, na modalidade normal, e os com formação obtida via cursos superiores.

Uma das principais inovações da atual LDB foi a exigência de que a formação dos

professores de todos os níveis e modalidades de ensino passasse a ser feita em nível superior.

Conforme o texto do Artigo 62 da lei em tela: 

Art. 62 - A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos
superiores  de  educação,  admitida,  como  formação  mínima  para  o  exercício  do
magistério  na  Educação  Infantil  e  nas  quatro  primeiras  séries  do  Ensino
Fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal.

A primeira inovação trazida no artigo acima reside no fato de que a formação dos

professores  para  atuar  na  educação  infantil,  nas  quatro  primeiras  séries  do  ensino

fundamental, até então, era realizada predominantemente em nível médio, todavia ainda se

introduz, dentro do mesmo artigo, uma exceção, admitindo-se como formação mínima o nível

médio, sem estabelecimento de prazo para que todos os professores obtenham a formação em

nível  superior.  Considerando  a  situação  estrutural  e  a  realidade  dos  cursos  de  formação

superior  do  país,  à  época,  acreditamos  que  essa  exceção  ajudou  a  diminuir  a  falta  de

professores nas modalidades de ensino citadas, porém, ela deveria ser de fato exceção e não a

regra, como colocado no corpo do artigo, ou seja, uma disposição permanente.

Para Saviani (2016), essa situação foi uma falha, em termos de técnica legislativa,

porque deveria ter colocado, no corpo da lei, a regra e, nas disposições transitórias, admitir-se

a exceção no período de transição.  Quando se analisa  as disposições  transitórias  da LDB

9394,  especificamente  o  artigo  87,  encontramos  um  tempo  limite  para  que  todos  os
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professores atuantes  na educação básica sejam habilitados  em nível superior.  Esse tempo,

denominado de “década da educação”, era de 10 anos, e iria de 1997 a 2007. 

A formação de professores, de certo, passou a ter suas especificidades consideradas

em termos legais, passou também a ser objeto de conhecimento, excluindo-se os espaços de

improvisação, de amadorismo. 

Voltando ao contexto das alterações sofridas pela LDB 9394/96. A Lei 12.796/2013

introduziu  um  número  considerável  de  alterações  a  LDB,  tais  como  a  extensão  da

escolaridade obrigatória para a faixa etária de 4 a 17 anos, acrescentou inciso a artigos já

existentes (artigo 3º) e novos parágrafos ao artigo 62, inclusive introduzindo um novo artigo,

o artigo 62-A. 

O artigo 62-A assegura a formação dos profissionais em educação, discriminados no

artigo 61 inciso III da LDB, “por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico, em nível

médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas”, e garante-lhes formação continuada

“no local de trabalho ou em instituição de educação básica e superior, incluindo cursos de

educação  profissional,  cursos  superiores  de  graduação  plena  ou  tecnológica  e  de  pós-

graduação”. 

A  segunda  inovação  está  na  criação  dos  institutos  superiores  de  educação  e  na

possibilidade  de  ser  uma  alternativa  às  universidades.  O  artigo  63  estabelece  que  esses

institutos manteriam: 

I - cursos formadores  de profissionais para a educação básica,  inclusive o Curso
normal Superior, destinado à formação de docentes para a Educação Infantil e para
as primeiras séries do Ensino Fundamental;

II - programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de Educação
superior que queiram dedicar-se à educação básica; 

III  -  programas  de  educação  continuada  para  os  profissionais  de  educação  dos
diversos níveis. 

Não se pode negar que o disposto presente no artigo 63 traz uma organicidade ao

processo de formação de professores no país, entretanto, criou-se um espaço para concorrer

com as universidades ao invés de ser mais um espaço disponível à formação dos professores,

tendo  como  referência  o  padrão  universitário.  Surgem  como  alternativa  aos  cursos  de

Pedagogia e Licenciatura porém, apesar de serem definidos como de nível superior, ofereciam

habilitação de nível médio, o que mais uma vez deixa claro a contradição mostrada no artigo

62, ou seja, a manutenção da formação a nível médio.

Neste sentido, Pimenta (2012) defende que as universidades deveriam ter preservado a

possibilidade  de  organizar  a  formação  de  professores,  conforme  seus  próprios  projetos

institucionais, desde que os cursos viessem a ser oferecidos em licenciatura plena, podendo ou
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não incorporar a figura dos institutos superiores e da escola normal. É importante deixarmos

claro que o cenário que culminou com a criação dos institutos de educação servia-se de uma

série de questões institucionais, dentre elas o descompromisso das universidades em relação à

formação dos professores para lecionar no ensino fundamental.

Saviani (1996) formulou uma série de questões evidenciando esse descompromisso da

universidade  em  relação  ao  ensino  fundamental.  No  caso  específico  da  formação  de

professores,  por  exemplo,  faltava  a  universidade  protagonizar  projetos  de  formação

articulados com o processo de produção do conhecimento;  articulados como o sistema de

ensino e, sobretudo, com as escolas. Deste modo, os institutos de educação, para o governo,

apresentavam-se como uma alternativa vinda para resolver um problema “para cuja solução a

universidade se revelara incapaz” (SAVIANI, 2016, p. 247). 

Ainda sobre a criação dos institutos de educação, Pimenta (2012, p. 39) alega que o

texto  aprovado  desconsiderou  as  inúmeras  pesquisas  e  experiências  que  vinham  sendo

realizadas pelas universidades e unidades acadêmicas que já apontavam para a importância do

fortalecimento das universidades na realização da formação de professores. Nas palavras da

autora,  “essas  instituições  não  desenvolviam  pesquisas,  mas  tão  somente  ensino,

comprometendo significativamente o conceito e a identidade do profissional a ser formado”.  

Defesa semelhante encontramos em Brzezinski (2008), a qual coloca que a criação de

instituições,  como os institutos de educação,  desobrigadas de realizar  pesquisa e extensão

articuladas com o ensino, não melhora o ensino, muito pelo contrário, está comprometida com

uma  formação  aligeirada,  realizada  através  do  treinamento,  cujo  objetivo  é  transmitir

conhecimentos em sala de aula e não está preocupada em problematizar o conhecimento. Já

Carvalho (1998) tece sua crítica aos institutos de educação porque eles descaracterizavam as

Faculdades de Educação.  

Por outro lado, quem defendia a criação dos institutos, como Gatti (2009), aponta a

flexibilização na oferta de cursos, a possibilidade de acabar com os cursos fragmentados, a

integração  de  diversos  níveis  de ensino  e  especialidades  na  formação  do professor  como

motivos mais que suficientes para justificar a criação e a permanência dos institutos.

O  inciso  II,  ao  fomentar  “programas  de  formação  pedagógica  para  portadores  de

diplomas  de  educação  superior  que  queiram  dedicar-se  à  educação  básica”,  revela  uma

postura  que  leva  à  desqualificação  da  formação  de  professor,  isso  porque  se  abriu  a

possibilidade  legal  para  que  qualquer  um,  com  formação  inicial  em  outra  área  do

conhecimento  diferente  da  licenciatura,  pudesse  torna-se  professor,  bastando  a

complementação de estudos de natureza pedagógica. Este inciso retira de modo aviltante a
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licenciatura  como  prioritária  na  formação  do  professor.  Defendemos  a  licenciatura  por

entendermos  que  ela  carrega  em si  a  especificidade  da  formação  do  professor,  ou  seja,

fundamentos teórico-científicos da educação. 

Para  Carvalho (1998),  essa  possibilidade  corrobora  com as  diretrizes  das  agências

multilaterais para que a docência seja uma questão de treinamento e não de formação inicial. 

Em suma, a leitura dos artigos 62 e 63 da LDB tem oferecido diferentes interpretações

e  críticas  no  meio  acadêmico,  sobretudo  porque  essa  nova  política  é  caracterizada  pela

diversificação dos espaços de formação, a exemplo dos institutos superiores e da modalidade

de  ensino  normal  e  da  flexibilidade  da  oferta  de  cursos  de  formação,  o  que  contraria  a

aspiração  histórica  dos  educadores  que  reclamavam  que  a  formação  de  professor  fosse

exclusividade das universidades como forma primeira da elevação da qualidade da educação

pública.

O próximo artigo da lei  que merece nossa atenção é o 65,  que institui  uma carga

horária  mínima  para  a  prática  de  ensino:  “a  formação  docente,  exceto  para  a  educação

superior, incluirá prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas” (BRASIL, 1996). Essas

trezentas  horas  são  o  patamar  mínimo  obrigatório  para  a  prática  de  ensino,  contudo,  os

sistemas de ensino teriam que normatizar  essa carga horária  a  partir  do Parecer  CNE/CP

28/2001,  em  que  os  pareceristas  entenderem  que  esse  mínimo  não  contemplava  as

necessidades da formação profissional dos professores, em especial a relação teoria e prática.

Através da Resolução CNE/CP 01 de 2002, foi instituído o aumento na duração e na carga

horária, de modo que o curso teria um tempo mínimo de 3 anos e uma carga horária de, no

mínimo, 2800 horas.

Brzezinski (1999), ao analisar o modelo de formação de professores no Brasil, afirma

que o mesmo consiste muito mais em conceder um certificado do que uma boa qualificação,

principalmente aos leigos atuantes no sistema educacional e aos futuros professores. O porquê

dessa opção pode ser explicado, segundo a autora, para a obtenção de dados quantitativos para

apresentar aos financiadores externos das políticas educacionais. 

A opção pela aquisição de um diploma em detrimento da aprendizagem é um claro

exemplo da valorização do produto final, enquanto o processo de formação do professor é

desconsiderado (TAVARES, 2004). Esse aspecto da política educacional de formação traz em

si uma contradição muito interessante de ser analisada e discutida, a saber, no contexto da

globalização, de acordo com o que dissemos na introdução deste capítulo, o diploma é apenas

um  requisito  para  a  qualificação  profissional,  porque,  nas  relações  de  trabalho,  a
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competitividade exige que o sujeito desenvolva competências e habilidades para produzir com

qualidade.

Se a formação focar apenas na diplomação do sujeito, não será possível oferecer ao

mercado,  com perfil  ocupacional  bem definido,  um profissional  capaz  de  atendê-lo,  pelo

menos  em nível  de  conhecimento,  ou  seja,  está  aí  constituída  a  contradição  desse  novo

modelo de formação adotado no Brasil. 

Para  Kuenzer  (1999),  essa  contradição  é  resolvida  substituindo-se  o  princípio  de

universalização do ensino pelo princípio de equidade, um dos princípios norteadores da visão

da globalização,  segundo o qual  “dá-se a cada um conforme sua diferença, para que permaneça

desigual, em face de suas ‘dificuldades naturais’, para o exercício do pensamento lógico-formal, para o

domínio das linguagens e de outros atributos inerentes à atividade intelectual”. Isto é, quem melhor

souber utilizar suas capacidades individuais, será mais competitivo. 

Scalcon  (2010)  também tem denunciado  os  interesses  acordados  nos  bastidores  das

reformas das políticas educativas advindas após LDB/96, os quais atendem claramente aos

interesses das agências de financiamentos mundiais que propunham financiar os países pobres

em troca do aumento de seus índices de aprovação e permanência de suas crianças na escola,

ou seja, usar a educação como meio para minimizar ou eliminar a pobreza. 

Há que se ver, então, a responsabilização da educação para com os problemas sociais. A

pobreza, ao invés de ser eliminada via ações políticas que garantissem condições de trabalho,

moradia e sobrevivência aos mais necessitados, era posta como responsabilidade da educação.

O texto político deixa para sua regulamentação e implementação a definição de boa parte dos

objetivos,  conteúdos  e  da  própria  moldura  do  sistema  escolar  brasileiro.  Ela  expressa  a

conjuntura, os acontecimentos, os cenários, os atores, as relações de forças e de articulação

entre estrutura e conjuntura.

Diante  dos  embates  ideológicos  levantados  em  torno  da  regulamentação  da  lei,

postergaram-se as decisões sobre as Diretrizes Curriculares para diversos cursos. Em alguns

deles,  essas  diretrizes  somente  foram  aprovadas  dez  anos  após  a  promulgação  da  LDB

9.394/96. 

2.2 Resolução CNE/CP n° 1/2002 e Resolução CNE/CP n° 2/2002: a instituição das DCNs

Diante  do  conjunto  das  reformas  educacionais  implantadas  no  Brasil,

especificamente com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), e diante

da  determinação  de  que  todos  os  cursos  superiores  deveriam  construir  suas  Diretrizes
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Curriculares  Nacionais  (DCNs),  o  Conselho  Nacional  de  Educação  (CNE),  em  2001,

homologou as DCNs para diversos cursos. Duas delas, em especial, trataremos a seguir (as

Diretrizes para Formação de Professor da Educação Básica e as Diretrizes para a Formação do

Profissional de Química) e também da Resolução que institui a carga horária dos cursos de

licenciatura (BRASIL, 2002).

As  Diretrizes  Curriculares  foram instituídas  por  meio  da  Resolução  CNE/CP  n°

1/2002, respaldada pelo Parecer CNE/CP 9/2001. Esse parecer (p. 5- 6), ao analisar a proposta

das diretrizes, coloca que seu objetivo é buscar, entre outras propostas, construir sintonia entre

a formação do professor e os princípios prescritos pela LDB n° 9394/96, justamente porque,

na nova legislação, a licenciatura ganhou terminalidade e integralidade próprias, com projeto

específico em relação ao bacharelado. Logo, se exigia uma organização curricular própria, ao

que foi atendido pela proposta das diretrizes, cujo parecer 09 admite que não partiu do zero,

mas é fruto de diversos setores da sociedade, contemplando:

[...] o contexto global e nacional da reforma educacional no Brasil, o quadro legal
que lhe dá suporte e as linhas orientadoras das mudanças dos cursos de formação de
professores.  Com base no diagnóstico dos problemas detectados na formação dos
professores,  ela  apresenta  princípios  orientadores  amplos  e  diretrizes  para  uma
política de formação de professores, para sua organização no tempo e no espaço e
para a estruturação dos cursos (BRASIL, 2001a, p. 6). 

O  parecer  expressa  que  a  reforma  curricular  pode  ser  um  instrumento  para

transformar  em  realidade  as  propostas  da  Educação  Básica,  pois,  mesmo  diante  das

modificações  sociais  e  tecnológicas,  a  formação  de  professores  tem  mantido  o  formato

tradicional, não contemplando as novas necessidades.

As novas tarefas atribuídas à escola e a dinâmica por elas geradas impõem a revisão
da formação docente em vigor, na perspectiva de fortalecer ou instaurar processos
de mudança no interior das instituições formadoras, respondendo às novas tarefas e
aos  desafios  apontados,  que  incluem  o  desenvolvimento  de  disposição  para
atualização  constante  de  modo  a  inteirar-se  dos  avanços  do  conhecimento  nas
diversas  áreas,  incorporando-os,  bem  como  aprofundar  a  compreensão  da
complexidade  do ato educativo  em sua relação  com a sociedade.  Para  isso,  não
bastam mudanças superficiais. Faz-se necessária uma revisão profunda de aspectos
essenciais  da  formação  de  professores,  tais  como:  a  organização  institucional,  a
definição  e  estruturação  dos  conteúdos  para  que  respondam  às  necessidades  da
atuação  do  professor,  os  processos  formativos  que  envolvem  aprendizagem  e
desenvolvimento das competências do professor,  a vinculação entre as escolas de
formação  e  os  sistemas  de  ensino,  de  modo  a  assegurar-lhes  a  indispensável
preparação profissional (BRASIL, 2001, p. 10-11).  

Os pareceristas entenderam que eram necessárias severas mudanças no processo de

formação de professor, para combater o formato tradicional de formação; entendem também

que  a  melhoria  da  qualificação  profissional  passa  também  pela  adoção  de  políticas  de

formação que objetivem:
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 Fortalecer as características acadêmicas e profissionais do corpo docente
formador;

 Estabelecer um sistema nacional de desenvolvimento profissional contínuo
para todos os professores do sistema educacional; 

 Fortalecer  os  vínculos  entre  as  instituições  formadoras  e  o  sistema
educacional, suas escolas e seus professores;

 Melhorar a infraestrutura institucional, especialmente no que concerne a
recursos bibliográficos e tecnológicos;

 Formular,  discutir  e  implementar  um sistema  de  avaliação  periódica  e
certificação de cursos, diplomas e competências de professores. 

 Estabelecer níveis de remuneração condigna com a importância social do
trabalho docente;

 Definir  jornada  de  trabalho  e  planos  de  carreiras  compatíveis  com  o
exercício profissional.  

Nessa  proposta,  há  a  inclusão  da  discussão  das  competências  e  áreas  de

desenvolvimento  profissional  que  se  espera  promover  nessa  formação,  com  princípios

norteadores de uma reforma dos cursos de formação de professores. 

No  que  concerne  aos  princípios  presentes  na  proposta  das  diretrizes,  o  Parecer

09/2001 (BRASIL, 2001a) pauta seu primeiro princípio na concepção de competência como

nuclear  na  orientação  do  curso  de  formação  de  professor.  Essa  competência  deve  ser

adquirida  mediante  uma  ação  teórico-prática,  ou  seja,  com toda  a  sistematização  teórica

articulada com o fazer e todo o fazer articulado com a reflexão, de modo que a aprendizagem

por competência permite a articulação entre teoria e prática e supera a tradicional dicotomia

entre essas duas dimensões. 

O segundo princípio é a essencialidade da coerência entre a formação oferecida e a

prática esperada do futuro professor. Desse modo, o aluno aprende a profissão no lugar em

que vai atuar, porém em situação invertida, ou seja, a experiência como aluno, incluindo toda

a sua trajetória escolar, é constitutiva do papel que ele exercerá futuramente como professor.  

Ainda  dentro  desse  princípio,  tem-se  a  pesquisa  como  elemento  essencial  na

formação  profissional  do  professor,  considerando  que  ensinar  requer  dispor  e  mobilizar

conhecimentos para agir  em situação não prevista.  A pesquisa é uma atitude cotidiana de

busca de compreensão dos processos de aprendizagem e desenvolvimento de seus alunos e de

autonomia na interpretação da realidade e dos conhecimentos que constituem seus objetos de

ensino. 

A  formação  pela  pesquisa  permite  o  acesso  aos  conhecimentos  produzidos  pela

investigação acadêmica nas diferentes áreas que compõem o seu conhecimento profissional.

Isso possibilita ao professor manter-se atualizado e fazer opções em relação aos conteúdos, à
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metodologia e à organização didática dos conteúdos que ensina. À medida que o professor

aprende a investigar, refletir,  selecionar, articular experiências, aprende também a produzir

conhecimentos em geral e conhecimento pedagógico, em especial criando e recriando formas

de intervenção didática que auxiliam seus alunos a avançarem em suas aprendizagens. 

O Parecer CNE/CP 9/2001, recomenda a aprovação da Resolução CNE/CP n° 1/2002,

documento oficial que norteará as reformas curriculares das instituições de ensino do país.

Desse modo, apresenta os princípios, fundamentos e procedimentos a serem observados na

organização institucional e curricular para toda e qualquer instituição que forma professores

para a Educação Básica,  em nível  superior,  em curso de licenciatura,  de graduação plena

(BRASIL, 2002a, p. 1). Os fundamentos da formação de professores são definidos no artigo

2° como:

I. O ensino visando à aprendizagem do aluno; 

II. O acolhimento e o trato da diversidade;  

III. O exercício de atividade de enriquecimento cultural;

IV. O aprimoramento em práticas investigativas; 

V. A  elaboração  e  execução  de  projetos  de  desenvolvimento  dos  conteúdos
curriculares; 

VI. O uso de tecnologias da informação e da comunicação e de metodologias,
estratégias e materiais de apoio inovadores;

VII. O  desenvolvimento  de  hábitos  de  colaboração  e  de  trabalho  em  equipe.
(BRASIL, 2002a, p. 1).

O preparo para o exercício profissional do professor que atuará nas diferentes etapas e

modalidades da Educação Básica terá como princípios de formação, segundo a redação do

artigo 3°: 

I. A competência como concepção nuclear na orientação do curso; 

II. A  coerência  entre  a  formação  oferecida  e  a  prática  esperada  do  futuro
professor;

III. A pesquisa com foco no processo de ensino e de aprendizagem, uma vez que
ensinar  requer  tanto  dispor  de  conhecimentos  e  mobilizá-los  para  a  ação,
como compreender o processo de construção  do conhecimento.  (BRASIL,
2002a, p. 1).

O texto das diretrizes introduz a noção de competências como nuclear na orientação

dos  cursos  e  define  um  amplo  conjunto  delas,  consideradas  como  um  norte  de  toda  a

composição  curricular  e  de  todos  os  conhecimentos  a  serem  trabalhados  nos  cursos  de

formação de professores. 

Gatti  (2009)  diz  que  a  redação  da  diretriz  é  centrada  no  desenvolvimento  de

competências  pessoais,  sociais  e  profissionais  dos  professores,  postulando  princípios



86

formativos que consideram a formação de competências necessária à atuação profissional,

como foco do curso, a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do futuro

professor, como também considera a pesquisa, com foco no ensino e na aprendizagem, para

compreensão do processo de construção do conhecimento. 

Em termos de aprendizagens, as diretrizes orientam que a tenham como princípios a

ação-reflexão-ação,  tendo  a  resolução  de  situações-problema  como  uma  das  estratégias

didáticas privilegiadas. 

Pimenta  e  Lima  (2012,  p.  84)  criticam  essa  política  de  formação  de  professor,

alegando que ela apresenta equívocos e retrocessos que são explicitados,  por exemplo,  ao

colocarem-se  as  competências  como  núcleos  de  formação,  porquanto  reduz  a  atividade

docente  a  um  desempenho  técnico.  As  autoras  fazem  uma  crítica  ao  discurso  da

“competência” por acreditarem que a função desse discurso é apenas substituir o conceito de

“saberes, conhecimentos e qualificação”, comuns na concepção tecnicista dos anos 1970, que

tratava o professor como reprodutor de conhecimentos. 

Para Dias e Lopes (2003), a mudança do discurso nas políticas educacionais tem sido

caracterizada pela recontextualização com o fim de atender às novas finalidades de formação

de professores, nas palavras das autoras, “flexível e sujeita à avaliação constante”. Apontam

ainda que, em relação ao currículo de formação de professores, a recontextualização baseada

nas  competências  modifica  o  foco  da  aprendizagem  escolar,  na  qual  os  conteúdos  e  as

disciplinas passam a ter valor apenas como meios para construção de competências. 

Nessa mudança conceitual,  o maior perdedor é o professor, pois é expropriada sua

condição de “sujeito do conhecimento”, o que acarreta perdas para a educação de qualidade

de seus alunos. Competências, no lugar de saberes profissionais, deslocam a identidade do

trabalhador  para  o  local  de  trabalho,  ficando  o  profissional  vulnerável  à  avaliação  e  ao

controle de suas competências (PIMENTA; LIMA, 2012). 

Ball (2005), ao dissertar sobre a performatividade a que os professores são submetidos

por imperativo da competição e  do cumprimento de metas,  diz-nos que os compromissos

humanísticos desses professores são substituídos pelos compromissos do profissional técnico,

de  sorte  que  a  eficácia  prevalece  sobre  a  ética,  a  ordem  sobre  a  ambivalência,  o  que

certamente vai gerar mudança na consciência e na identidade do professor. Tais mudanças

apoiam-se e ramificam-se, na preparação do professor, tomando novas formas de treinamento,

não intelectualizado, baseando-se na competência. Ensinar constitui apenas um trabalho, um

conjunto de competências a serem adquiridas. 
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Ball (2005) afirma, ainda, que as reformas gerenciais e performativas combinadas –

assim  interpretamos  o  cenário  de  surgimento  da  LDB  e  das  Diretrizes  –  atingem

profundamente a prática do ensino e a vida da sala de aula. A prática da sala de aula é cada

vez mais remodelada para atender às novas demandas externas. Os professores são pensados e

caracterizados de novas maneiras, por um pensamento neotecnicista. A avaliação e o controle,

citados por Pimenta e Lima (2012), traduzem o que Ball (2005) chama de mecanismos de

performatividade,  ou  seja,  julgamentos,  comparações,  mensurações  e  metas,  mecanismos

postos nas diretrizes em análise. 

Dias  e  Lopes  (2003)  têm  concluído  que  o  termo  competência tem  servido  para

construir  um  modelo  de  professor  com  seu  trabalho  controlado,  com  suas  atividades

intensificadas dentro da escola e que atendam às diversas demandas que chegam a escola.

Compreendendo  que  o  termo  “competências”  é  polissêmico,  aberto  a  várias

interpretações, Pimenta e Lima (2012), com base no cenário político-econômico-ideológico

em que  surgem as  atuais  políticas  de  formação  de  professores,  denunciam que  estas,  ao

colocarem as competências como núcleo central dos currículos de formação de professores

provocam a  redução  desses  sujeitos  a  consumidores  de  cursos,  em busca  de  permanente

atualização  de  competências,  como  forma  de  competirem  no  mercado  de  trabalho  da

educação. Tais perspectivas contrapõem-se à valorização dos professores como produtores de

saber. Neste cenário, questionam as autoras, qual espaço terá esse professor para socializar os

saberes  por  ele  construídos  a  partir  de  suas  experiências?  Como  esse  espaço  favorece  a

revisão e a transformação dos conteúdos e conhecimentos elaborados? Haja vista que o artigo

3° da Resolução n° 1, em sua alínea II, letra C, coloca os conteúdos como meio e suporte para

a constituição de competências. 

Gatti (2009), ao analisar as perspectivas dessas diretrizes, destaca o parágrafo 3° do

artigo 6°17, onde se lê que a definição dos conhecimentos exigidos para a constituição dessas

competências  deverá  incluir  a  formação  específica  relacionada  à  Educação  Básica,  como

também propiciar  a  inserção no debate  contemporâneo  mais  amplo,  isto  é,  com questões

culturais, sociais, econômicas, desenvolvimento humano e a própria docência. 

A Resolução CNE/CP n° 1/2002, em seu 12° artigo, orienta que a prática deverá estar

presente desde o início do curso e permear toda a formação do professor, embora deixe para o

Conselho  Pleno  a  responsabilidade  da  definição  da  carga  horária  dessa  prática  e,

17 Este artigo versa sobre a construção do projeto político pedagógico dos cursos de formação, propondo um
conjunto  de  competências  que  as  escolas  de  formação  devem oferecer  aos  alunos  através  dos  professores
formadores
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consequentemente,  de  todo  o  curso  de  formação.  Ganha  importância  uma  prática  que

transcenda as disciplinas específicas ou pedagógicas, como também o estágio supervisionado

(trataremos sobre ele abaixo), ou seja, uma prática interdisciplinar (BRASIL, 2002a). 

Destaca-se, ainda, a ênfase na flexibilidade necessária para a integração com os eixos

articuladores,  identificados  como:  eixo  articulador  dos  diferentes  âmbitos  de  formação

profissional;  eixo  da  interação  e  da  comunicação,  bem  como  do  desenvolvimento  da

autonomia  intelectual  e  profissional;  eixo  da  relação  da  disciplinaridade  e

interdisciplinaridade;  eixo  da  formação  comum  com  a  formação  específica;  eixo  dos

conhecimentos  a  serem  ensinados  e  dos  conhecimentos  filosóficos,  educacionais  e

pedagógicos que fundamentam a ação educativa; eixo das dimensões teóricas e práticas.  

A flexibilidade deve estar presente nos projetos da instituição formadora, abrangendo

dimensões  teóricas  e  práticas,  interdisciplinaridade  dos conhecimentos  a  serem ensinados,

bem como das dimensões  estruturais  e curriculares  dos cursos,  inclusive com a oferta de

cursos de formação continuada para atender aos alunos egressos.  

Diante  do  novo  paradigma  para  a  formação  de  professor  pontuado  pelo  Parecer

CNE/CP 9/2001, o qual propõe uma formação holística, pautada na articulação das atividades

teóricas e práticas,  é exigido um novo estabelecimento da duração e da carga horária dos

cursos  de  formação  de  professores  da  Educação  Básica,  em  nível  superior.  Esse

estabelecimento  é  dado  pela  redação  do  Parecer  CNE/CP  28/2001  e  pela  sua  respectiva

Resolução CNE/CP n° 2/2002.

O trabalho  acadêmico  a  ser  desenvolvido  nas  instituições  de  ensino  apresenta  um

conceito abrangente, mas que não deve ser limitado às paredes da sala de aula, deve envolver

atividades  de  caráter  científico,  cultural  e  acadêmico,  articulando-se  e  enriquecendo  o

processo formativo holisticamente. 

Considerando a importância, a necessidade e a exigência do ensino desenvolvido em

sala  de aula,  as  atividades  acadêmico-científicas  (ensino e  aprendizagem)  devem perfazer

90% da carga horária destinada a esse componente curricular, enquanto que os outros 10%

são  destinados  às  atividades  acadêmico-culturais,  isto  é,  atividades  de  enriquecimento

didático, científico, curricular e cultural. 

Quanto à prática, amplia-se consideravelmente a carga horária da prática de ensino e

da  prática  como  componente  curricular,  em  relação  ao  estabelecido  na  LDB  9394/96,

trazendo importante distinção entre ambas. Ao definir Prática como componente curricular, o

parecer diz-nos que é uma prática que produz algo no âmbito do ensino; de acordo com as

Diretrizes  Curriculares,  é  uma atividade  tão  flexível  como  os  outros  pontos  de  apoio  do
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processo formativo, devendo estar em articulação explícita com o estágio supervisionado e

com as  atividades  de  trabalho  acadêmico,  auxiliando  assim a  formação  da  identidade  do

professor (BRASIL, 2002a).

Todavia, cada instituição de ensino, através de seus projetos pedagógicos, deve definir

como será essa prática,  desde que contemplem, além da sala de aula,  todo o conjunto do

ambiente escolar e da própria educação escolar. Dessa maneira, é instituída uma carga horária

adicional, a mínima prevista no artigo 65 da LDB (mínimo de 300 horas), perfazendo um total

de 400 horas.  

Tomando  o  parecer  citado  acima  como  base,  foi  editada,  em  2002,  a  Resolução

CNE/CP n°  2,  a  qual  institui  a  duração  e  a  carga  horária  dos  cursos  de  licenciatura,  de

graduação  plena,  de  formação  de  professores  da  Educação  Básica  em  nível  superior.  A

Resolução é composta por quatro artigos. Veja-se o artigo 1° e seus incisos:

A carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação Básica,  em
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, será efetivada mediante
a integralização  de,  no mínimo, 2800 (duas mil  e  oitocentas)  horas,  nas  quais  a
articulação  teoria-prática  garanta,  nos  termos  dos  seus  projetos  pedagógicos,  as
seguintes dimensões dos componentes comuns: 

I- 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, vivenciadas ao
longo do curso.

II- 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir do início da
segunda metade do curso.

III- 1.800 (mil e oitocentas) horas de aula para os conteúdos curriculares de natureza
científico-cultural;

IV-  200  (duzentas)  horas  para  outras  formas  de  atividade  acadêmico-científico-
culturais (BRASIL, 2002b)

Esse fragmento da resolução mostra-nos que as 2800 horas mínimas, sugeridas pelo

Parecer 28/2001, foram divididas em quatro componentes curriculares,  cada um com suas

respectivas cargas horárias. 

Ao defenderem a  indissociabilidade  entre  teoria  e  prática,  Pimenta  e  Lima  (2012)

denunciam que a  resolução em questão  é  equivocada  e  representa  um retrocesso,  porque

estabelece uma distribuição de horas dos cursos de formação fragmentada, o que perpetua a

histórica separação entre teoria e prática, além de manter o tradicional desprestígio da área de

formação de professores como uma área de conhecimento.

No  olhar  das  autoras,  o  processo  de  formação  de  professores  continuou

desconsiderando a pesquisa como meio de compreensão do ensino, contudo a pesquisa está

presente apenas na atividade docente, com foco no processo de ensino e de aprendizagem.

Outra separação gritante na resolução é entre o estágio e as atividades científico-culturais,
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caracterizando-se em um estágio que nem atende à teoria nem tampouco à prática, atende

apenas ao treinamento de competências e aprendizagens de práticas modelares.

O curso de formação tem a grande função de renovar a nossa concepção a respeito da

formação  dos  estagiários,  das  suas  identidades,  das  contribuições.  Essa  função  é

negligenciada  na  resolução  em  debate,  não  há  aquilo  que  Pimenta  e  Lima  (2012,  p.88)

chamam de “ressignificação de saberes”. 

Conforme explicitado, a Resolução CNE/CP 01/2002 define, em seu artigo 14, que

cada  instituição  formadora  deve  ter  flexibilidade  na  elaboração  de  projetos  inovadores  e

próprios, integrando os eixos articuladores previstos nas diretrizes (BRASIL, 2002a). Porém,

para Barreiro e Gebran (2006, p.67), “a definição e distribuição das horas constitui-se em um

dos elementos que dificultam a reestruturação dos cursos, para se adequarem à legislação e

elaborarem os projetos de cursos”. 

A divisão das horas, principalmente a divisão das 400 horas destinadas à Prática como

componente curricular, e as 400 horas para o estágio supervisionado, trazem, na visão das

autoras,  a  perpetuação de dois entendimentos  que dificultam aquilo que está  previsto nos

parágrafos 1° e 3°, do artigo 12, da Resolução CNE/CP 01/2002, isto é, a flexibilidade que

deverá abranger toda a formação e a dimensão prática que permeará todos os componentes

curriculares de formação, respectivamente.

Os entendimentos que dificultam a “flexibilidade e a dimensão prática que permearão

todos  os  componentes  curriculares  de  formação”  (BRASIL,  2002a)  são:  primeiro,  que  a

formação do professor ainda é atribuição única e exclusivamente da disciplina de Prática de

Ensino, o que gera a concepção, nos cursos de formação, de que apenas as disciplinas de

cunho  pedagógico  são  as  responsáveis  pela  formação  dos  professores;  e,  segundo,  o

argumento  de  que  o  número  de  horas-aula  para  a  formação  de  professores  (disciplinas

pedagógicas)  é  elevado,  “concorrendo”  com  as  disciplinas  pertencentes  aos  campos  dos

conhecimentos específicos de cada curso (BARREIRO; GEBRAN, 2006). 

Não é tarefa fácil mudar as práticas e as concepções formadoras “enraizadas”, se o

conjunto de professores de determinada instituição acatar as legislações de modo acrítico e

linear. A união do conjunto de professores deve participar ativamente da reestruturação nas

avaliações dos cursos. 
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2.3 Parecer CNE/CES 1303/2001: a instituição da Resolução CNE/CES 8/2002 para o

curso de Química

Com o intuito de flexibilizar o currículo dos cursos de formação de professores, em

2002,  foram elaboradas  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  os  cursos  de  Química,

incluindo  o  curso  de  Licenciatura,  que,  por  anos,  foi  deixado  à  margem  do  curso  de

bacharelado tanto pelas instituições de ensino brasileiras, quanto pelo Ministério da Educação.

As  diretrizes  foram subsidiadas  pelo  Parecer  CNE/CES  1303/2001,  que  partiu  do

princípio de que o ensino de Química não respondia adequadamente à velocidade com que as

inovações  científicas  e  tecnológicas  vinham  sendo  produzidas  e  absorvidas.  Conforme  o

parecer, a ineficiência e a inviabilidade devem-se, entre outras causas, aos currículos vigentes,

que:

[...]estão  transbordando  de  conteúdos  informativos  em  flagrante  prejuízo  dos
formativos,  fazendo  com  que  o  estudante  saia  dos  cursos  de  graduação  com
"conhecimentos"  já  desatualizados  e  não  suficientes  para  uma  ação  interativa  e
responsável  na sociedade,  seja  como profissional,  seja  como cidadão.  (BRASIL,
2001, p. 1).

Tal concepção levou à criação de um novo modelo de curso superior para Química,

que privilegiasse o papel e a importância do estudante no processo da aprendizagem, em que

o papel do professor, de “ensinar coisas e soluções”, deveria ser o de “ensinar o estudante a

aprender coisas e soluções”. Nesse sentido, nas discussões das Diretrizes Curriculares para o

curso  de  Química,  observam-se  alguns  direcionamentos  acerca  da  formação  desse  novo

profissional,  a  saber:  formação  mais  geral  do  estudante;  flexibilidade  curricular;

aproveitamento das habilidades do estudante; estimulação de autoconhecimento e estimulação

da capacidade de pesquisa.

Esses direcionamentos, acreditavam os pareceristas, transformariam a aprendizagem

em um processo contínuo, de maneira a incorporar, reestruturar e criar novos conhecimentos.

Dessa  maneira,  o  ensino  não  pode  ser  seccionado,  departamentalizado,  com  professores

desconectados entre si. 

As  atividades  curriculares  dependerão  da  ação  participativa,  consciente  e  em

constante avaliação de todo o corpo docente. A qualificação científica será inoperante, se não

for acompanhada da atualização didático-pedagógica, sobretudo no que se refere ao melhor

aproveitamento  do  rico  instrumental  que  a  informática  e  a  tecnologia  renovam

incessantemente.

O licenciado em Química deve ter como competência formal o licenciamento para

lecionar  na  Educação  Básica  –  o  Ensino  Médio  e  as  últimas  quatro  séries  do  Ensino
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Fundamental,  cuja  formação  deverá  incluir  “prática  de  ensino”,  conforme  a  Resolução

CNE/CP 02/2002 (BRASIL, 2002b). Nesse contexto,  o licenciado deve ter o perfil de um

profissional com “formação generalista, mas sólida e abrangente em conteúdos dos diversos campos da

Química, preparação adequada à aplicação pedagógica do conhecimento e experiências de Química e de

áreas afins, na atuação profissional como educador nos ensinos Fundamental e Médio” (ZUCCO, 1999,

p.458). 

O  Parecer  CNE/CES  1303/2001  apresenta  algumas  habilidades  a  serem

desenvolvidas  durante  o  curso  de  graduação  e  as  habilidades  pessoais  e  profissionais

esperadas, divididas em: habilidades com relação à sua formação pessoal, habilidades com

relação  à  compreensão  da  Química,  habilidades  com relação  à  busca  de  informação  e  à

comunicação  e  expressão,  habilidades  com  relação  ao  trabalho  em  ensino  de  Química,

habilidades com relação à profissão (BRASIL, 2001b).

Dessa  forma,  a  Resolução  CNE/CES  8/2002,  embasada  no  Parecer  CNE/CES

1303/2001, institui as Diretrizes Curriculares para os cursos de Bacharelado e Licenciatura em

Química, as quais deverão orientar a formulação do projeto pedagógico do referido curso,

observando o disposto no artigo abaixo:

Art. 2° O projeto pedagógico de formação profissional a ser formulado pelo curso de
Química deverá explicitar: 

I - o perfil dos formandos nas modalidades bacharelado e licenciatura;

II - as competências e habilidades – gerais e específicas a serem desenvolvidas;

III - a estrutura do curso;

IV - os conteúdos básicos e complementares e respectivos núcleos; 

V - os conteúdos definidos para a Educação Básica, no caso das licenciaturas; 

VI - o formato dos estágios; 

VII - as características das atividades complementares; 

VIII - as formas de avaliação (BRASIL, 2002c)

Todas as diretrizes aqui apresentadas são definições políticas que instituem uma nova

organização  curricular  e,  consequentemente,  um meio  de  avaliar  os  resultados  de  ensino.

Porém, a despeito das interpretações dos discursos contidos nelas, concordamos com Lopes

(2005)  que  não é  possível  interpretá-los  como  unicamente  determinados  pelas  definições

oficiais.  Acreditamos  que  essas  definições  são  produtos  da  recontextualização  de  outros

textos, são híbridos de múltiplos discursos – discursos acadêmicos nacionais e internacionais,

discursos das agências multilaterais de fomento, discursos das escolas. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Química, em particular, são

também  produtos  dessa  recontextualização,  hibridizando  múltiplos  discursos,  não  apenas
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oriundos do contexto oficial. Para Lopes (2005), o adjetivo “oficial” indica apenas a origem

governamental  de  um  texto,  sua  autoria  assinada  e  uma  marca  significativa  difundida

socialmente. 

Existe  uma  interpenetração  dos  contextos  diferentes  e,  à  medida  que  eles  se

interpenetram, os diferentes atores nos contextos oficiais e não-oficiais interagem, gerando

uma interpenetração de textos e discursos. Nesse sentido, não há uma separação absoluta entre

o que é produzido no contexto oficial e em outros contextos (LOPES, 2005).

Assim, ao nos deparar com textos como as diretrizes, devemos buscar compreender as

influências dos grupos de ensino, das comunidades acadêmicas, das associações de classe e de

conhecimentos, porque esses agentes/atores não são apenas implementadores de orientações

previamente  estabelecidas,  mas  formam uma  instância  atuante  na  produção  das  políticas,

sejam elas de formação, inclusão, curricular etc. (BALL & BOWE, 1992; BALL, 1994). Para

Lopes  (2005),  esses  agentes/atores  atuam  difundindo  discursos  que  recontextualizam

orientações políticas do poder central e, assim, permanecem construindo tais políticas.

Lopes (2005) esclarece que os princípios e regras de organização curricular, expressos

no texto das diretrizes,  constituem um discurso regulativo18,  capaz de dominar  o discurso

instrucional19 relativo às disciplinas (no caso das diretrizes para as disciplinas específicas).

Esses dois tipos de discursos formam os discursos pedagógicos, que, por sua vez, constituem

as  disciplinas  escolares  –  logo,  esses  discursos  sofrem  recontextualizações.  Diante  dos

processos de recontextualização sofridos pelos discursos pedagógicos, sua análise pode ser

realizada pela incorporação do caráter híbrido da cultura (BALL, 1998). A recontextualização

por  processos  híbridos,  portanto,  não  deve  ser  interpretada  com um sentido  negativo  de

adulteração de textos supostamente originais, mas de produção de novos sentidos, cumprindo

finalidades sociais distintas. 

Para Ball (1998), o processo de recontextualização dos textos curriculares com base no

hibridismo pode ser entendido pelas novas coleções que são formadas, associando discursos

de  matrizes  teóricas  distintas.  Os  textos  são  deslocados  das  questões  que  levaram à  sua

produção e relocalizados em novas questões, novas finalidades educacionais. 

Como e por que acontece a recontextualização por hibridismo nos textos curriculares

não é uma explicação fácil de ser dada, mas o que autores como Lopes (2005, 2002, 2003),

têm percebido é que a organização curricular por competências não considera os conteúdos

como eixos organizadores, pois, inicialmente, devem ser traduzidos em habilidades a serem

18 Discurso especializado das ciências de referência a ser transmitido na escola.

19 Discurso associado aos valores e aos princípios pedagógicos.
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expressas  em  um  saber-fazer.  Essas  habilidades  é  que  formam  as  competências  mais

complexas. As novas competências constituídas associam-se aos discursos cognitivistas (esse

tipo  de  discurso  é  muito  comum  no  ensino  de  Química,  valorizando  determinados

conhecimentos como fundamentais ao processo de formativo),  gerando o discurso híbrido,

que,  por  sua  vez,  forma  novas  competências  estreitamente  relacionadas  aos  conteúdos

disciplinares. 

No caso específico das Diretrizes Curriculares para o curso de Química, a adoção do

currículo por competência é encarada mais como uma forma de contrapor-se ao currículo

enciclopédico (conteudista) do que como uma forma de organização curricular.

Entretanto, para Lopes (2002), há confusão conceitual entre a identidade existente

entre  as  competências  entendidas  como  necessárias  ao  desenvolvimento  humano  e  as

competências  necessárias  à  esfera  da  produção,  sendo esta,  também,  uma das  razões  que

justificam  o  hibridismo  de  discursos  curriculares.  O  discurso  de  formação  dessas

competências  mais  complexas  também  contribui  para  a  legitimidade  do  documento

produzido. 

2.4 O estágio curricular e a prática de ensino nos documentos oficiais 

As  duas  resoluções  destacadas,  Resolução  CNE/CP  01  e  02,  referem-se  ao

desenvolvimento do estágio e à concepção de prática de ensino de forma minuciosa, inclusive

com sugestões de atividades. O Parecer CNE/CP 09/2001, no item 3.6, traz a importância da

articulação da teoria com a prática e indica que “a prática na matriz curricular não pode ficar

reduzida a um espaço isolado, como algo fechado em si mesmo e desarticulado do restante do

curso”  (BRASIL,  2001a).  É  preciso  que  o  estagiário  tenha  acesso  constante  a  ações  de

reflexão coletiva e sistemática do processo de ensino e aprendizagem, ou seja, o estagiário

deve  ser  submetido  a  situações  didáticas  que  coloquem  em  uso  os  conhecimentos  que

aprenderam, ao mesmo tempo em que possam mobilizar  outros, de diferentes  naturezas  e

oriundos de diferentes vivências. 

A perspectiva da dimensão prática que permeia todo processo de formação faz com

que  as  atividades  desse  espaço  curricular  coletivo  transcendam o  estágio,  promovendo  a

articulação  das  diferentes  práticas  em  uma  perspectiva  interdisciplinar,  com  ênfase  nos

procedimentos  de  observação  e  reflexão,  para  compreender  e  atuar  em  situações

contextualizadas, tais como registros de observações realizadas e a resolução de situações-

problemas. 
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Na impossibilidade  de  uma  prática  profissional  com observação  e  ação  direta,  é

permitido  o  uso  de  tecnologias  da  informação,  narrativas  orais  e  escritas  de  professores,

produções  de  alunos,  situações  simuladoras  e  estudos  de  casos  que  podem  proporcionar

enriquecimento  dessa  aquisição  de  prática  profissional.  O  tempo  de  estágio,  antes

recomendado desde o primeiro ano do curso, foi alterado pelo Parecer CNE/CP 27/2001.

[...] O estágio obrigatório definido por lei deve ser vivenciado durante o curso de
formação e com tempo suficiente para abordar as diferentes dimensões da atuação
profissional. Deve, de acordo com o projeto pedagógico próprio, se desenvolver a
partir do início da segunda metade do curso, reservando-se um período final para a
docência compartilhada, sob a supervisão da escola de formação, preferencialmente
na condição de assistente de professores experientes. Para tanto, é preciso que exista
um projeto de estágio planejado e avaliado conjuntamente pela escola de formação
inicial e as escolas campos de estágio, com objetivos e tarefas claras e que as duas
instituições assumam responsabilidades e se auxiliem mutuamente, o que pressupõe
relações  formais  entre  instituições  de ensino e  unidades  dos sistemas  de ensino.
Esses  “tempos  na  escola”  devem  ser  diferentes  segundo  os  objetivos  de  cada
momento da formação. Sendo assim, o estágio não pode ficar sob a responsabilidade
de um único professor da escola de formação, mas envolve necessariamente uma
atuação coletiva dos formadores (BRASIL, 2001b).

O  estágio  deve  ser  iniciado  depois  de  transcorridos  50%  do  curso,  como  uma

atividade  que  deve  ser  realizada,  desde  o  seu  planejamento,  entre  as  duas  instituições

envolvidas,  ou  seja,  a  instituição  formadora  e  a  instituição  receptora.  Mais  uma  vez  é

pontuada a perspectiva da coletividade e da transdisciplinaridade entre todos os professores

do curso. 

Conforme já mencionado,  o Parecer  CNE/CP 28/2001 também enfatiza  o estágio

supervisionado como um componente curricular obrigatório, integrado à proposta pedagógica

do curso, sendo uma atividade articulada com a prática e com todo o trabalho acadêmico. 

O  Parecer  CNE/CP  28/2001  (p.  10)  entende  o  estágio  curricular  supervisionado

como:

[...] o tempo de aprendizagem que, através de um período de permanência, alguém
se demora em algum lugar ou ofício para aprender a prática do mesmo e depois
poder exercer uma profissão ou ofício. Assim o estágio curricular supervisionado
supõe uma relação pedagógica entre alguém que já é um profissional reconhecido
em um ambiente institucional de trabalho e um aluno estagiário. Por isso é que este
momento se chama estágio curricular supervisionado. (BRASIL, 2001c).

Nesse momento, o aluno-estagiário pode atuar pelo exercício direto ou pela presença

participativa em ambientes próprios de atividade da área profissional, sempre acompanhado

por um supervisor. O objetivo desse modelo de estágio é fortalecer o enlace entre teoria e

prática. Assim sendo, ao estagiário deve ser oferecido um conhecimento do real em situação

de  trabalho,  além  de  constituir-se  como  um  momento  de  verificação  e  realização  das

competências exigidas na prática profissional e exigíveis ao futuro professor. É um espaço
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que possibilita conhecer e vivenciar outros aspectos da vida escolar que não são distribuídos

igualmente  durante  o  semestre,  tais  como:  elaboração  do  projeto  político  pedagógico,

realização de matrículas, organização das turmas, organização de tempo e espaços escolares

etc. 

Desse  modo,  a  Resolução  CNE/CP  01/2002,  com  base  nos  pareceres  9/2001  e

27/2001,  que  estabelecem  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Formação  de

Professores da Educação Básica, institui:

Art. 12. Os cursos de formação de professores em nível superior terão a sua duração
definida pelo Conselho Pleno, em parecer  e resolução específica sobre sua carga
horária. 

§ 1º A prática, na matriz curricular, não poderá ficar reduzida a um espaço isolado,
que a restrinja ao estágio, desarticulado do restante do curso. 

§  2º  A  prática  deverá  estar  presente  desde  o  início  do  curso  e  permear  toda  a
formação do professor. 

§  3º  No  interior  das  áreas  ou  das  disciplinas  que  constituírem  os  componentes
curriculares de formação, e não apenas nas disciplinas pedagógicas, todas terão a sua
dimensão prática.

Por  considerar  o  estágio  supervisionado  como  uma  atividade  de  formação,  cuja

relevância é primordial  à formação de professores, o artigo 13° indica vários princípios e

sugestões  de  atividades  a  serem  observados,  com  o  objetivo  de  assegurar  uma  melhor

formação, consoante ao que recomendam os pressupostos da resolução. Assim diz o artigo:

Art.  13.  Em  tempo  e  espaço  curricular  específico,  a  coordenação  da  dimensão
prática transcenderá o estágio e terá como finalidade promover a articulação das
diferentes práticas, numa perspectiva interdisciplinar.

§ 1º A prática será desenvolvida com ênfase nos procedimentos de observação e
reflexão, visando à atuação em situações contextualizadas,  com o registro dessas
observações realizadas e a resolução de situações-problema. 

§ 2º A presença da prática profissional na formação do professor, que não prescinde
da observação e ação direta, poderá ser enriquecida com tecnologias da informação,
incluídos  o  computador  e  o  vídeo,  narrativas  orais  e  escritas  de  professores,
produções de alunos, situações simuladoras e estudo de casos. 

§ 3º O estágio curricular supervisionado, definido por lei, a ser realizado em escola
de  Educação  Básica,  e  respeitado  o regime de  colaboração  entre  os  sistemas de
ensino, deve ser desenvolvido a partir do início da segunda metade do curso e ser
avaliado  conjuntamente  pela  escola  formadora  e  a  escola  campo  de  estágio.
(BRASIL, 2002a).

Apesar das preocupações e avanços recomendados pelos pareceres e instituídos pelas

resoluções, Pimenta e Lima (2012) não veem avanços nas resoluções em relação aos estágios.

Afirmam  que,  do  que  jeito  que  elas  se  apresentam,  encontram-se  separados  tanto  das

atividades práticas quanto das atividades denominadas cientifico-culturais.  Afirmam: “nem

prática,  nem  teoria;  apenas  treinamento  de  competências  e  aprendizagem  de  práticas

modelares” (PIMENTA; LIMA, 2012, p. 87). 
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Pimenta e Lima (2012, p.88) defendem que o estágio supervisionado tem a grande

função de renovar a nossa concepção a respeito da formação dos estagiários, mas também de

suas  identidades,  contribuições  e  papeis  profissionais.  A  esse  processo  elas  chamam  de

“ressignificação de saberes”.  Dessa forma, o curso de formação e seu estágio passam a ser

um período especial na vida desses futuros professores, pois as possibilidades dessa mudança

se  fazem também  no  lócus da  universidade,  com o  professor  embasando  teoricamente  e

orientando esse processo formativo. 

Embora Pimenta e Lima (2012) tenham essa visão sobre o estágio defendido pelas

resoluções, pesquisadores como Barreiro e Gebran (2006) enxergam méritos nas diretrizes.

Um deles é a normatização da “resolução de situações-problema”, considerando-a importante,

porque ela faz com que os cursos de formadores busquem construir e resolver, dentro de suas

particularidades,  situações–problema  propiciadoras  de  reflexão.  Outro  princípio  digno  de

mérito é o metodológico, a “ser traduzido pela ação-reflexão-ação”, pois acreditam que ele

possibilite ao professor dotar-se de perspectivas de análise que os ajudem a compreender os

contextos  histórico,  social,  cultural  e  organizacional  no  qual  acontece  a  atividade  do

professor. 

2.5 A teoria e a prática na formação docente

A necessidade de superar a dicotomia existente entre a teoria e a prática no processo

educativo  de  formação  do  professor  é  cada  vez  mais  acentuada.  Sendo  assim,  faz-se

necessário formar um profissional crítico-reflexivo, mas esse profissional crítico-reflexivo se

enquadra no sentido de ser pensante e ocupante de um determinado espaço, certo de um

tempo histórico cujo trabalho deve ser desenvolvido com caráter coletivo e social.

Donald Schön (2000) usa o termo “professor reflexivo”, chamando a atenção para que

o mesmo não se confunda com o sentido adjetivo de atributo dos professores, mas sim como

um  movimento  teórico  de  compreensão  do  trabalho  docente.  Para  ele,  a  formação  dos

profissionais  não  podia  acontecer  nos  moldes  de  um currículo  normativo,  propondo uma

epistemologia da prática, ou seja, valorizar a prática profissional, uma vez que é na prática o

momento de construção do conhecimento, reflexão, análise, problematização e conhecimento

tácito. Notemos que essa prática não é apenas a vivência do professor, mas a prática refletida

e pensada.

Tal  prática  possibilita  responder  com  situações  novas  às  situações  de  incerteza  e

indefinições que se apresentarão nas salas de aulas e nas ações docentes, o que resultará um
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melhor ensino e aprendizagem. Desenvolvem-se teorias a respeito dos saberes em situação de

aula, produção de conhecimentos pelos próprios professores e pela escola.

Sacristán (1998) é outro autor que defende a epistemologia da prática, colocando a

teoria  inseparável  da  prática  no  plano  da  subjetividade  do  professor.  Defende  ainda  a

necessidade de o professor fazer dialogar o seu conhecimento pessoal com a ação docente.

Já para Pimenta (2012), o conhecimento é a experiência concreta do sujeito, é a cultura

objetiva, ou seja, teoria da educação, acervo teórico-prático, mas também pode ser o conjunto

de teorias com poder formativo e pontos de vista variados sobre a ação contextualizada. Os

conhecimentos,  então,  devem  estar  articulados  aos  saberes  teóricos  propositivos  da  ação

docente e da prática institucional.

Mas qual o papel da teoria? Seria ela dispensável? Não. Pimenta (2012) discorre que a

teoria  deve oferecer  aos professores  perspectivas  de análise  e compreensão dos contextos

históricos, sociais e culturais, assim como se faz um meio de intervenção e transformação

para  o  desenvolvimento  da  problematização.  É  crucial  que  as  teorias  permitam,  aos

professores, entender as restrições impostas pela prática institucional e pelo histórico social ao

ensino, de modo a identificar o potencial transformador das práticas. 

As práticas  dos  professores  são balizadas  por  dois  pilares  que  são a  pluralidade  da

sociedade  e,  consequentemente,  a  pluralidade  de  saberes  e  suas  desigualdades  sociais,

econômicas, culturais e políticas. 

As  principais  críticas  ao  modelo  do  professor  reflexivo  pairam  no  praticismo  e

individualismo do modelo. Na prática, para a construção do saber docente, reflexão em torno

de  si,  hegemonia  autoritária,  reflexão  não  é  suficiente  para  resolver  problemas  práticos;

modismo  com  apropriação  indiscriminada  e  acrítica  e  a  banalização  da  perspectiva  da

reflexão e da pesquisa.

Pimenta (2012) defende a tese de que o termo “professor reflexivo” foi generalizado,

nas reformas educacionais,  transformando-se em um mero termo,  expressão da moda que

perdeu seu potencial e dimensão político-epistemológica.

A dimensão político-pedagógica da formação do professor-reflexivo poderia propiciar

medidas para a efetiva elevação do estatuto da profissionalidade docente e para melhoria das

condições  escolares.  É importante  observamos que a  formação do professor não acontece

apenas  nos  bancos  das  universidades,  mas  também  nas  condições  da  jornada  diária,  no

exercício crítico e reflexivo e de pesquisa. 

A grande maioria das pesquisas sobre formação aborda a perspectiva da reflexão de

modo descontextualizado,  sem um estudo mais  consistente  sobre suas origens e sem uma
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análise crítica. Soma-se a isso uma possível tecnificação da reflexão, uma operacionalização

em competências, a avaliação da atividade dos professores (PIMENTA, 2012).

As políticas governamentais sobre formação têm sido subsidiadas pelas atividades de

avaliação  docente,  as  quais  desqualificam  a  universidade  como  espaço  formativo,  como

também  transformam  o  saber  dos  professores  em  saberes-fazeres,  ou  seja,  saberes  de

competências, reduzindo os investimentos necessários à formação do professor. É necessário

analisá-las criticamente, colocando como objeto de análise tanto a prática quanto a teoria, para

que a formação reflexiva carregue em si um conceito político-epistemológico. 

Libâneo (2012) alerta que a formação reflexiva não é uma nova teoria de ensino ou da

aprendizagem baseada na reflexão ou diante da grande solução para formação docente, pois

não há um aporte teórico suficiente para constituí-la em uma teoria do ensino. Contudo a

reflexividade  pode  ser  inserida  como  um  dos  elementos  de  formação  profissional  dos

professores, ou seja, é um processo articulado de ação-reflexão-ação. 

Os caminhos de formação de um professor passam por suas experiências assim como

passam pelas teorias conhecidas de ensino e aprendizagem que são apresentadas ao mesmo

durante sua formação inicial e em serviço. Sobre os programas de formação de professores,

Libâneo escreve: 

Penso  que  o  melhor  programa  de  formação  de  professores  seria  aquele  que
contemplasse melhor, no currículo e na metodologia, os princípios e processos de
aprendizagem  válidos  para  os  alunos  das  escolas  comuns,  ou  seja,  os  mesmos
processos e resultados que devêssemos esperar da formação geral  dos alunos das
escolas regulares deveriam ser conteúdos da formação dos professores (LIBÂNEO,
2012, p.86). 

Assim, o princípio dominante da formação seria a atividade pensada de aprender com

todos os desdobramentos que isso implica em termos de teorias do ensino e da aprendizagem. 

2.6. A formação docente e o estágio supervisionado 

Historicamente,  os  estágios  ofertados  pelos  cursos  de  licenciaturas  podem  ser

caracterizados como de caráter mais genérico, ou como forma de cumprir uma burocracia,

centrado  na  transmissão/observação.  Assim,  os  estudantes  é  que  são  responsáveis  em

procurar,  por  conta  própria,  as  escolas  para  estagiarem,  logo,  não  há  plano  de  trabalho,

articulação entre as instituições de ensino superior e as escolas. 
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Era  comum  a  distinção  entre  as  disciplinas  de  prática  de  ensino  e  estágio

supervisionado. Só eram ofertadas nos dois últimos semestres do curso e eram entendidas

como o espaço que o aluno tinha para praticar a teoria pedagógica aprendida em sala de aula. 

Pimenta  (2012,  p.41)  coloca  que  a  dissociação  entre  teoria  e  prática  resulta  num

empobrecimento das práticas nas escolas, o que evidencia a necessidade de explicitar por que

o estágio é teoria  e prática (complementares) e não teoria  ou prática (excludente). É crucial

investir  nos processos de reflexão  nas e  das ações pedagógicas20 realizadas nos contextos

escolares, nos quais o papel da teoria é iluminar e oferecer instrumentos e esquemas para

análise e investigação que permitam questionar as práticas institucionalizadas e as ações dos

sujeitos e, ao mesmo tempo, colocar elas próprias em questionamento. Enquanto que o papel

da prática é a aquisição de experiência (PIMENTA, 2012b, p. 45).

A responsabilidade dos estágios nos cursos de formação de professores é possibilitar

que os futuros professores compreendam a complexidade  das práticas  institucionais  e  das

ações praticadas no âmbito das instituições e seus profissionais, como alternativa no preparo

para sua inserção profissional (PIMENTA, 2012, p.43).

O estágio tem demostrado, de acordo com Pimenta (2012b, p. 51), um distanciamento

entre o processo de formação inicial dos professores e a realidade encontrada nas escolas, o

que gera um abismo entre a teoria estudada nas universidades e a prática desenvolvida nas

escolas de educação básica. Alega a autora que a formação de professores não se constrói

apenas pela acumulação de conteúdos, de conhecimento ou de técnicas, mas por meio de um

trabalho de reflexão crítica sobre as práticas e de uma (re)construção permanente de uma

identidade pessoal.

É importante lembrarmos que essa preocupação da autora a respeito da acumulação de

conhecimentos técnicos dá-se devido ao uso frequente da atividade de estágio, empregando

iniciativas técnicas no desenvolvimento de atividades denominadas de microensino-atividades

de regência fora dos espaços escolares reais em situações controladas de ensino, ou seja, o

microensino cria situações experimentais para que o futuro professor desenvolva habilidades

docentes consideradas eficientes, em situações controladas de ensino. 

O  licenciando  deveria  aplicar  técnicas  prontas  de  ensino;  a  aprendizagem  efetiva

ocorreria com a aplicação correta de tais técnicas e, assim, o aluno aprenderia a ser um bom

20 Pimenta denomina de ação pedagógica as atividades que os professores realizam no coletivo escolar, supondo
o desenvolvimento de certas atividades materiais orientadas e estruturadas,  cuja finalidade é a efetivação do
ensino e da aprendizagem por parte dos professores e alunos. 

e
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professor.  Era um modelo que usava claramente a racionalidade  técnica,  pois o professor

segue  determinadas  habilidades  técnicas,  tais  como:  espontaneidade;  controle  de  tempo;

variação de estímulo; pré-estabelecimento de perguntas e reforço ao aprendiz.

Enfim, a visão que se tinha a respeito da teoria-prática era dicotômica, segregando a

teoria em relação à prática e vice-versa. Essa visão concretiza-se na famosa frase “na prática,

a teoria é outra”. Nas palavras de Pimenta (2012, p. 77), “a teoria e prática devem ser vistas

como polos associados, diferentes e não necessariamente opostos. A teoria tem primazia em

relação à prática e esta é aplicação daquela, eventualmente, ser corrigida ou aprimorada pela

prática”.

Entre teoria e prática deve haver visão de unidade, unidade que não é identidade, mas

relação simultânea e recíproca de autonomia e dependência. Teoria e prática são componentes

indissociáveis de “práxis” (PIMENTA, 2012a, p.78). O conceito de práxis, conforme citado

por Pimenta, é “a atividade teórico-prático, ou seja, tem um lado ideal, teórico, e um lado

material, propriamente prático, com a particularidade de que somente artificialmente, por um

processo de abstração, podemos separar, isolar um do outro”.

No intuito de compreender  o papel da teoria e da prática,  estudos e pesquisas têm

dispensado uma  nova concepção  de  estágio,  ou  seja,  o  estágio  como  pesquisa  começa  a

ganhar  rigidez,  de  modo  que  a  finalidade  do  estágio  passa  a  propiciar  ao  aluno  uma

aproximação à realidade na qual atuará, afastando-se da compreensão histórica de que seria a

parte prática do curso (PIMENTA, 2012a).

Assim, o estágio carece de uma nova (re)definição que deve caminhar para a reflexão,

a partir da realidade, mas a aproximação a essa realidade somente tem sentido, quando tem

conotação de envolvimento, de intencionalidade. Concordamos com a autora ao advertir que

cabe a todos os professores do curso de formação, e não apenas aos professores orientadores

de estágio, procederem no coletivo, junto a seus pares e alunos, para que se possa ter uma

aproximação  e  apropriação  mais  fidedigna  da  realidade,  para  analisá-la  e  questioná-la

criticamente à luz de teoria.

Assim sendo,  pode-se  afirmar  que  o  estágio  não  é  atividade  prática,  mas  teórica,

instrumentalizadora  da  práxis  docente,  entendida  por  Pimenta  como  atividade  de

transformação  da  realidade.  Em  outras  palavras,  o  estágio  é  a  atividade  teórica  de

conhecimento,  fundamentação, diálogo e intervenção na realidade.  Pimenta e Lima (2012)

defendem o estágio como pesquisa e a pesquisa como estágio, na medida em que a pesquisa

no estágio é uma estratégia de formação, um método de formação interessante, porque oferece

possibilidades importantes, como a mobilização de pesquisas que permitam a ampliação e a
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análise  dos  contextos  onde  os  estágios  se  realizam,  e  a  possibilidade  dos  estagiários

desenvolverem  postura  e  habilidades  de  pesquisador  a  partir  das  situações  de  estágio,

compreendendo  e  problematizando  o  que  observam.  Logo,  um  estágio,  pautado  nessas

possibilidades,  favorece a busca por novos conhecimentos na relação entre  as explicações

existentes  e  os  dados  novos  que  a  realidade  impõe  e  que  são  percebidos  na  postura

investigativa (PIMENTA; LIMA 2012, p. 46). 
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CAPÍTULO III

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE QUÍMICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL

DE ALAGOAS: O CONTEXTO MICRO

“Em nossa  prática  de  formação  de  professores  defendemos  que  o conhecimento

escolar  de  boa  qualidade  envolve  escolhas  entre  muitos  conteúdos  disponíveis,

mesmo considerando aqueles entre os muitos conteúdos disponíveis. É importante

entender,  também,  que  como  em  qualquer  situação  de  uso  do  conhecimentos

científicos, estes são sempre recontextualizados em vários níveis e de várias formas

na produção do conhecimento escolar” (LOPES, 2007, p. 188).

O curso de Licenciatura em Química da UFAL21 foi criado em 1974, com base na

Resolução n° 30/74 do Conselho Federal de Educação (BRASIL, 1974) e na Resolução do

Conselho Coordenador de Ensino e Pesquisa – CCEP nº 16/74 (UFAL, 1974). Inicialmente o

curso foi implantado no Centro de Ciências Exatas e Naturais (CCEN), sob a responsabilidade

do Departamento de Química (DQ). 

O curso recebeu a denominação genérica de curso de Licenciatura22 em Ciências –

Habilitação Química (UFAL, 1986; 2006). A criação do curso aconteceu por dois motivos

específicos: a ampliação, por parte da instituição, do número de cursos e do número de vagas

visando atender as necessidades do Estado de Alagoas em relação à formação de professores

(SILVA; FIREMAN, 2012). 

O reconhecimento do curso somente aconteceu 5 (cinco) anos após sua criação, ou

seja,  em 1979 pelo Decreto n° 83.650 de 28 de junho de 1979. O curso era ofertado no

período  diurno,  com  duração  mínima  de  3  (três)  e  máxima  de  7  (sete)  anos  –  sendo

considerada a duração normal de 8 (oito) períodos, distribuídos no decorrer de 4 (quatro) anos

de  curso –,  com carga  horária  de 2.973 horas,  em que 2.820 horas  eram compostas  por

disciplinas obrigatórias e 153 horas por disciplinas optativas (UFAL, 2006).

21  A partir de agora, nos referiremos à Universidade Federal de Alagoas pela sigla UFAL.

22 Licenciatura é uma nomenclatura genérica que é utilizada nos documentos oficiais para se referenciar a todos
os títulos adotados para os cursos de formação de professores. 
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As  principais  funções  atribuídas  ao  departamento  de  Química  eram  ministrar  as

disciplinas de Química para os diversos cursos de graduação da UFAL que necessitassem

desse conhecimento  e  possibilitar  a formação de professores para o ensino de Química  e

outras atividades, áreas e disciplinas previstas na legislação em vigor no 1º e 2º graus (UFAL,

1986; SILVA e FIREMAN, 2012).

Silva e Fireman (2012) têm colocado que o licenciado em Química oriundo da UFAL

era o profissional de ensino cujas atribuições estavam voltadas para a área do magistério, onde

o campo de atuação agrupava principalmente o ensino em instituições particulares e públicas

da Educação Básica. 

Embora  no  início  do  curso o  número  de  matriculados  tenha  sido  considerável,  os

dados mostram que o número de concluintes estava muito aquém do desejado e do esperado,

devido, entre outros fatores, à evasão, à retenção e à reprovação, além da baixa procura nos

anos seguintes à implantação do curso. Contudo, essa característica do curso de Química não

era uma peculiaridade de Alagoas, mas um fenômeno nacional que persiste hoje na área das

ciências exatas, conforme explicitado no primeiro capítulo.

As razões da evasão, retenção e reprovação, neste curso, estão associadas a diversos

fatores, entre eles: as condições sócio-econômicas dos alunos, a estrutura curricular do curso,

a falta de estímulos à profissão docente.  

Diante  do  quadro  desestimulante  da  licenciatura  em  Química,  foi  proposta  pelo

colegiado  (composto  por  professores  do  Instituto  de  Química),  em  1986,  a  criação  da

modalidade de graduação em bacharelado, alegando-se que o desinteresse na procura pelo

curso de licenciatura estava intimamente relacionado com os baixos salários dos professores

da  Educação  Básica,  a  pouca  valorização  do  professor  enquanto  profissional,  pouca

motivação do corpo docente frente às deficiências e limitações do curso de Licenciatura em

Química  da UFAL e por  causa das condições  estruturais,  físicas  e  materiais  insuficientes

(SILVA; FIREMAN, 2012).

O objetivo da proposta do bacharelado era oferecer aos alunos, egressos do 2º grau23,

duas opções de formação em Química – Licenciatura e Bacharelado – o que lhes daria  a

possibilidade de atuar tanto no magistério  quanto na indústria,  como também, aumentar o

estímulo  e  a  motivação  dos  professores  do  curso  de  Química,  que  trabalhariam  com  a

formação  de  licenciados  –  para  atuação  no  magistério  –  e  bacharéis  –  para  atuação  na

indústria e nas pesquisas do Departamento de Química, as quais buscavam fortalecimento. 

23 Optamos por manter  a  nomenclatura  à época desta modalidade de ensino; hoje,  a nomenclatura  oficial  é
Ensino Médio.
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Acreditou-se  que,  ao  oferecer  outra  modalidade  de  graduação,  a  licenciatura  seria

também  beneficiada,  pois  era  possível  ampliar  o  grupo  de  professores  e  pesquisadores,

melhorar  as  instalações  estruturais  do  curso  com vistas  a  adquirir  aparelhos,  vidrarias  e

reagentes  para os laboratórios  de ensino,  melhorar  a estrutura da biblioteca setorial  e dos

laboratórios de pesquisa, consolidar as atividades de ensino em Química básica com ênfase

nos laboratórios de ensino, promover a formação de profissionais para a atuação na indústria e

na  pesquisa  Química,  e  fortalecer  a  formação  do  licenciando,  com  vistas  a  atender  às

necessidades do mercado de trabalho regional e local.

É  paradoxal,  mas  a  consolidação  do  curso  de  licenciatura  em  Química  somente

firmou-se com a implantação do curso de bacharelado, devido à adequação dos laboratórios

de ensino e ao fortalecimento das disciplinas de formação básica de Química. 

Nos  cursos  de  licenciatura  da  UFAL,  e  especificamente  no  curso  de  Química,  o

modelo curricular seguiu o padrão das outras universidades brasileiras, que eram 3 (três) anos

dedicados  às  disciplinas  específicas  da  área  e  1  (um)  de  estudos  complementares  em

disciplinas de cunho pedagógico (o chamado modelo 3 + 1)24.  As disciplinas pedagógicas

eram propostas apenas no chamado “ciclo profissionalizante”, oferecidas no final do curso e

totalmente desarticulada das disciplinas específicas. Este modelo era muito característico da

formação  nos  moldes  da  racionalidade  técnica,  onde  se  considerava  necessário  um

conhecimento teórico sólido que constituía a base para o exercício profissional, concebendo a

prática como um mundo à parte do corpo teórico de conhecimentos (MESQUITA; SOARES,

2010).  

A licenciatura e o bacharelado tinham um tronco curricular comum, com 21 (vinte e

uma) disciplinas iguais, com mesma carga horária e mesma ementa, distribuídas ao longo dos

8 (oito) períodos de duração normal do curso. O tronco comum representava quase 56% da

carga horária do curso de Licenciatura, englobando as disciplinas de conhecimento específico

(Química) e algumas de conhecimentos gerais (Matemática, Física e Pedagogia). 

No que se refere às atribuições do bacharel  em Química presente na Resolução nº

05/1988, aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e extensão da Universidade Federal de

Alagoas  (CEPE),  cabia  a  este  profissional,  dentre  outras  atribuições,  o  exercício  do

magistério, respeitada a legislação específica, porém, esse profissional cursava apenas uma

disciplina pedagógica, denominada de Estudos de problemas brasileiros I e II. 

24 Esse modelo curricular ficou assim conhecido porque, na década de 1930, na Antiga Faculdade Nacional de
Filosofia, o curso de Química era realizado em três anos para a obtenção do diploma de bacharel. Quem fizesse o
curso de Didática durante mais 1 (um) ano, obtinha o diploma de Licenciado em Química. 
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Nos  anos  de  1990,  o  curso  de  Química  passou  por  três  importantes  reformas

curriculares:  a primeira  foi em 1992, a qual manteve a proposta anterior,  com um tronco

comum entre a licenciatura e o bacharelado. Havia um conjunto de disciplinas (Matemática,

Física, Química e Pedagogia) cujos conteúdos contemplavam as duas habilitações. Assim, os

alunos  somente  optavam por  uma ou outra  habilitação  a  partir  do 5°  período,  quando as

disciplinas,  enfim,  diferenciavam-se.  Deste  modo,  as  disciplinas  que  contemplavam  a

licenciatura podem ser resumidas na Tabela 5.

Tabela 5 - Distribuição das disciplinas pedagógicas da licenciatura em Química – 1992

Período Disciplinas pedagógicas Crédito

2° Estudos brasileiros I 01

5°
Estrutura e Funcionamento do ensino de 1° Grau 
Estrutura e Funcionamento do ensino de 2° Grau
Psicologia I

04
02
06

6°
Psicologia II
Didática

04
06

7° Prática de ensino I 06

8°
Estudos brasileiros II
Prática de ensino II

01
05

Fonte: UFAL, 1992. 

A proposta de manter um tronco comum de disciplinas tinha como objetivo principal

manter  a licenciatura com forte conhecimento  específico,  caracterizando a forte  tendência

tecnicista comum à época, já que os conteúdos mais valorizados eram os de caráter científico,

exigidos em uma sociedade industrial e tecnológica, e, consequentemente, a ênfase no caráter

prático-técnico  do  ensino,  desconsiderando  os  condicionantes  sociais,  afirmam  Silva  e

Fireman (2012).

Os alunos poderiam obter, simultaneamente, o título de bacharel e licenciado, pois os

cursos eram iguais até a metade e as disciplinas que compunham a outra metade, no caso do

curso não escolhido pelo aluno, poderiam ser cursadas como optativas.

A  segunda  reforma  curricular  aconteceu  em  1995,  devido  à  mudança  no  regime

acadêmico  da  universidade,  que  deixou  de  ser  semestral  e  passou  a  anual,  conforme  a

Resolução n° 56/95 – CEPE, a qual define normas referentes à implantação e implementação

do regime acadêmico seriado anual para a organização dos cursos de graduação da UFAL.

Assim fala a Resolução:
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Artigo  1°  -  A  implantação  do  regime  acadêmico  seriado  anual  nos  cursos  de

graduação da UFAL será efetivada através da aprovação do Projeto Pedagógico de

cada curso [...].

Artigo 2° - A programação acadêmica terá como base o ano letivo de 180 (cento e

oitenta dias) de trabalho escolar efetivo, acrescidas duas semanas para atividades de

reavaliação e provas finais (UFAL, 1995).

Os artigos citados acima, deixam claro a correspondência entre o regime acadêmico e

a quantidade de dias letivos que deviam ser cumpridos pelos discentes e pelos profissionais da

educação  envolvidos  no  processo  de  ensino  e  aprendizagem da  universidade.  Na mesma

Resolução, se define a composição do novo currículo a ser adotado pelos cursos, conforme

previsto no artigo 3°: 

I  –  Uma parte  Fixa obrigatória,  constituída  pelo  desdobramento  e/ou  fusão  das

matérias  definidas  pelo  Conselho  Federal  de  Educação  (CFE)  para  o  Currículo

Mínimo respectivo;

II  –  Uma parte  Flexível obrigatória,  compreendendo  múltiplas  atividades

complementares  à  formação  do  estudante  enquanto  cidadão,  e  que  deverá

representar um acréscimo de 5% (cinco por cento) até 10% (dez por cento) do total

da carga horária prevista para a parte fixa (UFAL, 1995).

A propósito, a parte flexível poderia ser composta por qualquer disciplina oferecida

por  quaisquer  cursos  de  universidades  reconhecidas,  atividades  de  extensão,  pesquisa,

seminários,  simpósios,  congressos,  conferências,  monitorias,  representação  de  classe  e  de

estudantes. Diante dessas novas exigências, a grade curricular também foi reformulada. Neste

momento,  a  questão  do  tronco  comum  entre  a  licenciatura  e  o  bacharelado  também  foi

repensada, passando a corresponder a apenas 1 (um) ano, ou seja, o aluno tinha que optar pela

licenciatura ou bacharelado no final do primeiro ano de curso. 

Embora o aluno já optasse, a partir  do 1° ano por uma habilitação,  na prática não

houve muitas mudanças, porque as disciplinas,  carga horária e ementa continuavam iguais

para os dois cursos, tanto que ainda era possível optar por uma habilitação e incluir, como

disciplina optativa, aquelas que eram obrigatórias na outra habilitação.     

Este  projeto  de  reformulação  curricular  apontava  que  ao  licenciado  em  Química

competia o exercício do magistério do 2° grau, enquanto ao bacharel em Química competia

tanto à atuação no magistério em nível superior quanto na indústria, ou seja, restringiu ao

licenciado  atuar  apenas  no campo da  educação básica.  Isso foi  um atentado  ao  curso  de

licenciatura  e  à  profissionalização  docente  de  forma  geral,  uma  vez  que  considerava  o

magistério no ensino médio uma realização pessoal.
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Sendo uma realização pessoal,  a questão salarial  ficava  em segundo plano,  pois o

pessoal era mais importante que o profissional, tanto que a rede de ensino pagava subsalários

aos professores, abaixo do salário mínimo à época. Esse projeto de reformulação nos mostra,

de  forma  clara,  a  falta  de  seriedade  e  profissionalismo  que  a  universidade  dispensava  à

licenciatura,  o  que  implicava  diretamente  na  baixa  procura  destes  cursos  pelos  alunos

oriundos do ensino médio. 

A  persistência  do  curso  de  licenciatura  em  continuar  com  forte  base  nos

conhecimentos específicos é justificada, na proposta em questão, como forma de proporcionar

uma formação em que o egresso englobasse,  entre outros,  a  possibilidade de desenvolver

técnicas adequadas de ensino; desenvolver conhecimento científico adequado; participar de

projetos de novos conhecimentos;  desenvolver  atividades  com a comunidade;  promover  o

desenvolvimento da Química como atividade social.

Desta forma, os conhecimentos específicos referentes à Licenciatura eram compostos

por disciplinas de conhecimento pedagógico distribuídas ao longo dos 3 (três) últimos anos do

curso, perfazendo um total de 680 horas, sendo 360 horas de disciplinas pedagógicas, 200

horas de Estágio Supervisionado no Ensino de Química e 120 horas de Trabalho de conclusão

de curso (TCC), conforme a Tabela 6. 

Tabela 6 - Distribuição das disciplinas pedagógicas da licenciatura em Química – 1993

Ano Disciplinas pedagógicas Carga horária (h)

2° Psicologia da educação 120

3°
Estrutura e Funcionamento do ensino de 1° e 2° Graus 
Didática 

120
120

4°
Estágio Supervisionado em Ensino de Química
Trabalho de conclusão de curso

200
120

Fonte: UFAL, 1993. 

Os alunos, amparados pela Resolução n° 114/95- CEPE, que garantia o reingresso para

complementação  de  uma  segunda  habilitação,  desde  que  tivesse  cursado  uma  primeira

habilitação com êxito, sem a necessidade de novo vestibular e com aproveitamento integral

das disciplinas do tronco comum, poderiam terminar uma habilitação e voltar à universidade

para  fazer  uma  segunda  habilitação,  aproveitando  disciplinas,  carga  horária,  conteúdos  e

avaliações da primeira habilitação. Cabe salientar que, segundo a Resolução n° 27/90 – CEPE

estabeleceu-se o tempo máximo de 5 (cinco)  anos para o aproveitamento de estudos com

vistas a dispensa de disciplina(s). Entretanto, se transcorrido esse tempo, o aluno poderia ser



109

submetido a uma prova de suficiência aplicada pelo colegiado do curso a fim de averiguar a

possibilidade desse aproveitamento (UFAL, 1990). 

A  terceira  mudança  curricular  ocorreu  em  1997,  para  atender  a  nova  legislação

educacional  nacional,  LDB N°  9394/96  (BRASIL,  1996),  contudo,  essa  reformulação  da

estrutura  curricular  do  Curso  de  Química  foi  discreta,  apenas  para  se  adaptar  à  nova

legislação, principalmente, para atender ao artigo 47 da LDB 9394/96, ao defender que  “na

educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias

de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver”. 

Este  artigo  refere-se  à  jornada  de  trabalho  educacional  em  nível  superior,

especificando a quantidade de dias letivos, mínimos, a serem cumpridos pelas universidades.

Essa nova obrigação faz com que a carga horária da licenciatura em Química passe a ser de

3.115 horas; além disso, o curso, que antes era ofertado apenas no período diurno, passa a ser

oferecido também no período noturno (UFAL, 1997a; UFAL, 1997b). 

Fireman (2012) alega que,  na prática,  as mudanças  se  limitaram em concentrar  as

disciplinas pedagógicas no terceiro ano do curso; colocá-las sob a responsabilidade exclusiva

do Centro de Educação; mudar a carga horária de algumas disciplinas, e trocar a nomenclatura

da disciplina “Estágio Supervisionado no Ensino de Química” para “Prática de Ensino em

Química”. O que, por sua vez, implicou na redução da carga horária da mesma, passando de

200h para 120h. 

A  partir  desse  momento,  o  Departamento  de  Química  ofertava  os  cursos  de

bacharelado (no período diurno) e licenciatura (nos períodos diurno e noturno), mantendo o

núcleo comum no primeiro ano e o tronco comum no decorrer de ambos os cursos e, ainda,

mantendo a mesma grade curricular para a licenciatura, tanto diurna quanto noturna, o que

favorecia  cursar,  simultaneamente,  a licenciatura  e o bacharelado,  pagando disciplinas  em

qualquer turno. 

Quanto à disciplina de trabalho de concussão de curso (TCC), observamos que era

considerada disciplina pedagógica, mas nem sempre os trabalhos de conclusão de curso eram

focados na área pedagógica ou no ensino de Química.  Era comum o foco nos conteúdos

específicos de Química. De certo modo, essa predominância devia-se ao desenvolvimento da

Química pura e aplicada no Departamento de Química, isto é, havia a possibilidade de adaptar

as pesquisas em Química e aplicar os resultados no trabalho final do curso.

As distribuições das disciplinas, as mudanças de nomenclaturas e alterações de carga

horária também marcaram as reconfigurações que o curso sofreu entre os anos de 1999 a
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2005.  Por  exemplo,  uma  alteração  importante  foi  a  volta  da  disciplina  de  estágio

supervisionado e a carga horária de 200 horas. 

Contudo, as novas vagas ofertadas, via processo de vestibular,  eram sempre para a

licenciatura do período noturno, embora existissem turmas no período diurno possibilitando

que, após o primeiro ano concluído, os estudantes pudessem se matricular em disciplinas tanto

da licenciatura quanto do bacharelado, como também nos dois turnos.  

Assim, a distribuição das disciplinas pedagógicas pode ser resumida na Tabela 7:

Tabela 7 - Distribuição das disciplinas pedagógicas da licenciatura em Química – 1999 a 2005

Ano Disciplinas pedagógicas Carga horária(h)

1° Psicologia da educação 120

2° Estrutura e Funcionamento da Educação Básica 120

3° Didática Geral 120

4°
Estágio Supervisionado em Ensino de Química
Trabalho de Conclusão de Curso

200
120

Fonte: UFAL, 2005.

A  aprovação  das  Resoluções  CNE/CP  nº  1/2002  (BRASIL,  2002)  e  CNE/CP  nº

02/2002  (BRASIL,  2002),  como  também  a  promulgação  das  Diretrizes  Curriculares

Nacionais para os Cursos de Química, obrigou os cursos a se reestruturarem no sentido de

atenderem às novas exigências legais. Assim sendo, houve uma nova elaboração do PPC do

curso de Licenciatura em Química da UFAL.

Em termos de infraestrutura,  o Instituto de Química e Biotecnologia (IQB) ocupa

uma área de 400 m2 e possui 20 laboratórios, sendo 04 destinados exclusivamente ao ensino

de  graduação,  de  pesquisa  na  área  de  Química  e  Biotecnologia.  Embora  o  curso  de

Licenciatura tenha sido o primeiro curso de Química da UFAL, não existe, até o momento,

nenhum laboratório voltado ao ensino de Química. 

Igualmente,  não  há,  entre  os  seus  quase  40  professores  efetivos,  nenhum  com

formação, em nível de pós-graduação, na área de educação ou ensino de ciências ou ensino de

Química. Logo, as disciplinas pedagógicas são ministradas por professores externos ao curso

de Química, em cooperação com o Centro de Educação. 

Não pretendemos insinuar que a questão da formação fosse diferente da existente se

os professores lotados no curso de licenciatura tivessem formação na área de educação. Não

temos a pretensão de desmerecer  essa ou aquela área do conhecimento;  queremos apenas
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defender a cooperação entre as duas áreas aqui citadas (Química e Educação) como meio de

um aprendizado que envolva os conceitos teóricos-científicos na prática docente.

Contudo, há um esforço enorme, por parte de alguns professores da área Química,

em se dedicar à área de ensino, pesquisando e desenvolvendo ações que visam melhorar a

Educação Básica no estado de Alagoas. Porém, essas ações são realizadas em parceria com a

Usina Ciência, espaço que reúne o principal acervo de experimentos educativos, científicos e

tecnológicos de Alagoas nas áreas de Química, Física, Centro de Educação, Geografia e Meio

ambiente.

O  Instituto  de  Química  e  Biotecnologia  (IQB)  conta  também  com  mestrado  e

doutorado na área de Química e Biotecnologia, entretanto, não dispõe de nenhuma linha de

pesquisa voltado para o ensino de Química. Apenas em 2012 teve início na universidade o

mestrado em Ensino de Ciências e Matemática,  reunindo professores de diversas unidades

acadêmicas. 

3.1 A Implantação das Diretrizes Curriculares no curso de Química do IQB-UFAL

A implantação das Diretrizes Curriculares para Formação de Professores na UFAL

coincidiu com a separação do Curso de Química - bacharelado em Química e licenciatura em

Química.  Optamos  em falar  em separação,  porque,  neste  momento,  são implantados  dois

Projetos Político de Curso, com diferenças na carga horária de algumas disciplinas em relação

a cada curso, e o aluno não pode migrar de um curso a outro de acordo com sua vontade. 

A  reformulação  no  Projeto  Pedagógico  do  Curso  de  Química  ocorreu

simultaneamente com todas as outras licenciaturas até então em funcionamento, preservando-

se a possibilidade de migração do aluno de uma modalidade para outra. No período de 2002 a

2005, intensificaram-se as discussões entre o colegiado do curso, Faculdade de Educação,

Comissão  de  Graduação  e  Conselho  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  (CEPE).  Devido  à

elevada carga horária que se desenhava, principalmente de estágios e práticas pedagógicas, foi

proposta,  inicialmente,  por  comissão  designada  pela  Pró-Reitoria  de  Graduação,  a

padronização dos currículos de licenciatura da Universidade. Contudo, as particularidades de

cada  curso  fizeram  com que  prevalecesse,  finalmente,  a  autonomia  dos  colegiados,  para

proporem  o  gerenciamento  das  400  h  de  conteúdos  denominados  de  Prática,  como

componente  curricular  (PCC),  400  h  de  Estágio  Supervisionado  (ES)  e,  também,  para

regulamentarem as atividades  de formação complementar  (AC). Todas as licenciaturas  da

UFAL propuseram-se a assumir totalmente seus estágios supervisionados.
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A  primeira  versão  do  Projeto  Pedagógico  do  Curso  Licenciatura  em  Química

começou a ser construída logo após a edição das DCN’s em 2002, ficando pronta apenas em

2005. Ainda em 2005, através da Resolução nº 25/2005- CEPE/UFAL, o regime acadêmico

da  universidade  volta  a  ser  semestral,  com cada  semestre  composto  por  100  (cem)  dias

letivos, entrando em voga a partir do ano de 2006. A Resolução citada em seu artigo 5°, § 2°,

ao tratar a questão da reprovação do aluno, traz uma inovação bem interessante para ajudar no

processo de ensino e aprendizagem do aluno, diz o parágrafo que, 

§ 2º - No caso de reprovação de menos de 10 (dez) alunos, caso não haja oferta

regular da disciplina no semestre seguinte, o Colegiado do Curso deverá organizar

um programa de tutoria no qual o aluno será matriculado, e designará um professor

para acompanhar e avaliar o aluno, sem a necessidade da formação de uma turma

convencional (UFAL, 2007).

 

Parece-nos que, pela primeira vez, o alto índice de reprovação típico, especialmente,

dos  cursos  de  exatas  e  ciências  naturais  da  universidade,  passa  a  ser  preocupação  do

conselheiro universitário. Mas é um dispositivo legal que não saiu do papel, pelo menos, no

tocante ao curso de Química; não se encontram registros de situação análoga ao descrito no

parágrafo citado, é preferível, pelo colegiado, a abertura de turma regular. 

Os cursos de formação de professores tiveram seus componentes curriculares comuns

estabelecidos  pela  Resolução n°  32/2005-CEPE/UFAL,  a  qual  observa  o  disposto  na  Lei

maior da Educação (LDB 9394/96), nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de

Professores da Educação Básica,  nas normas  acadêmicas  e  nos fundamentos  filosóficos  e

políticos da universidade. Assim, esses componentes curriculares devem ser desenvolvidos

através  das disciplinas  listadas na Tabela 8 e ordenadas conforme a matriz  curricular  dos

cursos.
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Tabela 8 - Ordenamento das disciplinas comuns aos cursos de formação de professores da UFAL

Semestre Disciplinas

Carga 

horária (h)
1° Organização do Trabalho Acadêmico

Projetos Integradores I

Profissão Docente

60

40

60

2° Política e Organização da Educação Básica no Brasil

Projetos Integradores II

80

40

3° Desenvolvimento e Aprendizagem

Projetos Integradores III

80

40

4° Planejamento, Currículo e Avaliação da Aprendizagem

Projetos Integradores IV

80

40

5° Projeto Pedagógico, Organização e Gestão do Trabalho Escolar

Estágio Supervisionado I

Projetos Integradores V

80

----- *

40 

6° Pesquisa Educacional

Estágio Supervisionado II

Projetos Integradores VI

60

-----

40

7° Estágio Supervisionado III

Projetos Integradores VII

----

40

8° Estágio Supervisionado IV -----
Fonte: UFAL, 2005.  * C. H. não definida. 

As Diretrizes  Curriculares  Nacionais  destinam um mínimo  de  1800 horas  para  os

conteúdos acadêmico-científico-culturais, de acordo com a Tabela 8. Em que 500 horas são

compostas pelas disciplinas Organização do Trabalho Acadêmico; Profissão Docente; Política

e  Organização  da  Educação  Básica  no  Brasil;  Desenvolvimento  e  Aprendizagem;

Planejamento, Currículo e Avaliação da Aprendizagem; Projeto Pedagógico, Organização e

Gestão do Trabalho Escolar e Pesquisa Educacional.

As 400 (quatrocentas horas) de práticas pedagógicas serão compostas pela disciplina

de Projetos Integradores (280 horas) e as 120 horas restantes por outras disciplinas definidas

pelo projeto político pedagógico do curso (UFAL, 2005). Caberá também ao PPC do curso a

definição da carga horária do Estágio Supervisionado e do TCC, além de determinar como

serão utilizadas as outras 200 horas de atividades acadêmico-científica-culturais.    
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A  maioria  das  disciplinas  listadas  na  Tabela  8  são  ministradas  por  professores

lotados no Centro de Educação (CEDU). Essa proposta clássica foi justificada pela falta de

formação dos docentes do IQB para atuarem na licenciatura, pois o quadro de professores do

Instituto de Química era composto basicamente por bacharéis em Química, farmacêuticos e

químicos industriais, havendo somente três docentes licenciados em Química. 

Nenhum docente possuía mestrado ou doutorado nas áreas de Ensino de Química,

Ciências  ou  Educação,  conforme  já  mencionado.  Nesse  cenário,  é  debatida,  elaborada  e

implementada a reformulação do Projeto Pedagógico do Curso, visando à implantação das

Diretrizes Curriculares para os Cursos de Química e para formação de professores.

As discussões envolveram o Colegiado e os professores no Instituto de Química e do

Centro de Educação. Foi rediscutido o perfil desejado para o Professor de Química, sob o

olhar das DCNEB e das questões regionais, sendo então estabelecidos os saberes necessários

à atuação desse profissional. No tocante ao perfil do egresso, o PPC busca desenvolver uma

“formação generalista, sólida e abrangente em conteúdos dos diversos campos da Química”, o

licenciado  deve  estar  capacitado  a  “atuar  de  maneira  crítica  e  participativa,  pautado  em

princípios  éticos,  no  magistério  da  educação  básica”  (docência  e  gestão  do  trabalho

educativo), utilizando “metodologia de ensino variada” (UFAL, 2007, p. 14). 

A propósito a Resolução n° 32/2005-CEPE/UFAL, em seu artigo 4°, disserta que

“Os cursos de Formação de Professores para a Educação Básica da Universidade Federal de

Alagoas devem adotar a avaliação de seu Projeto pedagógico como fator de gestão no sentido

de  possibilitar  correções,  reorientar  práticas  pedagógicas  e  delimitar  obstáculos

administrativos” (UFAL, 2005, p. 2).

O novo PPC, vigente até os dias atuais, propõe mudanças profundas nas estruturas

curriculares do curso de licenciatura, tanto entre si quanto em relação às propostas anteriores,

apesar  de  as  disciplinas  de  conhecimentos  específicos  possuírem  a  mesma  ementa  das

disciplinas do bacharelado e das propostas de licenciatura anterior, mas com carga horária

diferente. 

As mudanças ocorridas visam a atender as expectativas da sociedade alagoana, bem

como adaptar-se à realidade  sociocultural  do estado de Alagoas,  cujos índices  na área de

educação  estão  entre  os  piores  do  Brasil.  Há,  no  estado,  uma  carência  considerável  de

professores de Química para atender ao educação básica. A Química, como parte da educação

científica e geral do cidadão, é fundamental  para torná-lo capaz de interpretar o mundo e

compreender a relação do homem com a natureza e como o desenvolvimento das Ciências e

da tecnologia afetam esta relação (UFAL, 2006).
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3.2 Características do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Química

3.2.1 Perspectiva de formação de professor

O  projeto  pedagógico  do  curso  faz  uma  sucinta  crítica  ao  ensino  tradicional  de

Química desenvolvido em Alagoas e no resto do país, enfatizando que o ensino tradicional

enfoca  explicação  dos  fenômenos  químicos  centrados  na  interpretação  microscópica,  em

detrimento do macroscópico,  fenômenos com os quais os alunos teriam uma compreensão

alternativa  e  complementar,  o  que  facilitaria   relacioná-los  com  o  seu  dia-a-dia  e,

consequentemente, o entendimento da importância da Química no mundo atual, deixando de

lado a simples memorização de informações, fórmulas, nomes e regras.

O PPC surge como um novo paradigma, indicando para o curso de formação em pauta

novas tarefas, entre as quais uma ressignificação do ensino que consiga dar respostas aos

desafios contemporâneos para o desenvolvimento das pessoas e da sociedade, respostas que

serão dadas através do desenvolvimento de metodologias variadas de ensino, sem, contudo,

indicar a direção e meios para esse desenvolvimento.  

Cabe também ao curso formar um professor que seja capaz de produzir conhecimentos

e refletir sobre sua prática pedagógica, lidar de maneira eficiente para superar os desafios de

sua profissão e da educação brasileira. 

Dessa forma, os egressos devem apresentar como principais características: 

a)  conhecimento  amplo  em  sua  área  de  atuação  e  compreensão  abrangente  da
realidade econômica, política, social e cultural;

b)  capacidade  de trabalhar  em grupo,  respeitando os valores  do pluralismo e da
compreensão mútua; 

c)  capacidade  de  aprender  com  autonomia,  promovendo  sua  própria  formação
continuada; 

d) habilidade de usar os principais recursos oferecidos pelas novas tecnologias da
informação; 

e)  domínio  na  área  de  linguagem  e  comunicação  em  língua  portuguesa  e
conhecimento básico em inglês e espanhol;

e)  criatividade,  versatilidade  e  habilidade  para  lidar  adequadamente  com
adversidades,  buscando  meios  eficientes  para  a  resolução  de  problemas  (UFAL,
2007).

Assim,  a  formação  prevista  no  PPC  centra  o  ensino  e  a  aprendizagem  no

desenvolvimento de competências e habilidades, de tal forma que separam as competências e

as  habilidades  em 5 (cinco)  grandes eixos:  Formação Pessoal;  Compreensão da Química;

Busca de Informação e Comunicação e Expressão; Ensino de Química; Relação à Profissão.

Tais eixos são os mesmos defendidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos

de Química. 



116

Alguns  autores,  como Garcia  e  Kruger  (2009),  têm defendido  que a  formação  do

professor  é  uma atividade  cultural  e  social  da produção e  apropriação de  conhecimentos.

Desta feita, o Projeto Pedagógico da licenciatura em Química deveria ser construído a partir

de  pressupostos  que  privilegiassem  a  tematização  dos  conhecimentos  escolarizados,  a

construção  de  saberes  a  partir  de  experiências,  a  valorização  da  iniciação  científica  e  a

inserção dos professores em formação nas práticas relacionadas com seu campo de atuação

profissional desde o início do curso, além da realização de estágios supervisionados; contudo

temos observado, através de leituras de documentos de políticas oficiais, sejam elas nacionais

ou locais, a defesa de uma relação mais estreita entre o desenvolvimento de competências e

qualidade do trabalho dos professores. 

O conceito de competências  apresentado como nuclear na organização curricular  é

retomado no PPC do curso em análise. Entendemos que não poderia ser diferente tendo-se em

vista o modo impositivo como as políticas  educacionais nos são apresentadas.  Afinal,  por

intermédio  desse conceito,  é  organizado o discurso que objetiva  construir  a  qualidade  da

formação do professor. A propósito, nos documentos oficiais, “competências” são definidas

como a capacidade de mobilizar múltiplos recursos, entre os quais os conhecimentos teóricos

e experienciais  da vida profissional  e  pessoal,  para responder às diferentes  demandas das

situações de trabalho.

Dias  (2003)  tem  criticado  propostas  de  formação  de  professores  sustentadas  pelo

desenvolvimento  de  competências,  porque,  para  ela,  essas  propostas  criam  uma  relação

determinista  entre  o  desempenho  do  professor  e  de  seus  alunos  e  é  um  modelo  de

profissionalização que possibilita um controle diferenciado da aprendizagem e do trabalho do

professor. Afirma ainda que tal perspectiva apresenta uma concepção de ensino que tende a

secundarizar  o  conhecimento  teórico  e  sua  mediação  pedagógica,  de  tal  forma  que  o

conhecimento sobre a prática acaba assumindo o papel de maior relevância, em detrimento de

uma formação intelectual e política dos professores. 

Nesse caso, a nova organização curricular da licenciatura em Química da UFAL, à

medida que se centra no desenvolvimento das competências como princípios para a atividade

profissional,  em  total  consonância  com  as  DCN’s,  visa  apenas  à  aprendizagem  de  um

“conhecimento  útil”  para  o  exercício  da  profissão,  ou  seja,  a  capacidade  de  acionar

conhecimentos e buscar outros necessários à atuação profissional. Os cinco eixos de demanda,

organizados no PPP e listados acima, remetem-nos ao que Macedo (2002, p. 123) denomina

de “capacidade de ação frente a uma situação específica e concreta”, embora, este defenda um
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curso de formação que seja capaz de refletir sobre a sua prática pedagógica e de intervir na

realidade socioeconômica regional, buscando transformá-la. 

Faltou, no PPC, uma ênfase maior na articulação entre a sistematização teórica e o

saber fazer, contemplando as dimensões que envolvem conceitos, procedimentos e atitudes e

a  proposta  de  desenvolvimento  de  processos  de  reflexão  sobre  a  prática,  pela  ênfase  na

contextualização. 

Devemos  levar  em  conta  que  um  currículo  centrado  nas  perspectivas  das

competências  é,  nas  palavras  de  Dias  (2003,  p.  1167),  um  currículo  no  qual  “o  como

desenvolver o ensino pretende ser a questão central”, o que deixa mais evidente a ênfase no

conhecimento prático ou advindo da experiência. Em termos de perspectivas metodológicas,

há  uma defesa:  o  desenvolvimento  de  competências  propicia  “situações  de  aprendizagem

focadas em situações-problema, ou no desenvolvimento de projetos, bem como possibilitam a

interação  de  diferentes  conhecimentos  e,  assim,  possibilite  uma  certa  coerência  entre  a

formação oferecida e a prática esperada do futuro professor”.

Olhamos  para  essa  perspectiva  metodológica  com  certa  cautela,  embora

concordemos que ela seja uma perspectiva interessante, por possibilitar práticas inovadoras na

formação de professores, tais como a construção coletiva de sequências didáticas, diário de

campo como instrumento de aprendizagem da docência e formas inovadoras de condução de

estágio supervisionado. A nossa cautela,  então, centra-se na precarização do conhecimento

especializado em detrimento dos diferentes conhecimentos, a secundarização das tradicionais

disciplinas escolares como modelo da organização curricular e, principalmente, pelas escolhas

das competências que mobilizam os conteúdos escolares.   

É necessário que os professores que atuam no Ensino Médio também atuem como

pesquisadores, para o desenvolvimento de sua prática pedagógica. Assim, a prática exerce um

papel importante na formação de professores. 

Nesse contexto, estrutura-se um novo perfil desejado de professor de Química para

atuar na Educação Básica, que é o de um profissional que tenha adquirido conhecimentos, a

partir  da experiência,  articulados com uma reflexão sistemática e uma interpretação dessa

experiência docente e dos problemas advindos da prática. 

Espera-se  também  que  esse  professor  tenha  adquirido  uma  base  sólida  de

conhecimentos específicos de sua área com maior aprofundamento do que aqueles necessários

em nível médio. Além dos conhecimentos de sua área, é importante o conhecimento geral das

demais áreas das Ciências e Matemática, Filosofia, Ecologia etc. 
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Obviamente  que,  em  consonância  com  a  Resolução  CNE/CP  n°  01/2002,  o

licenciado em Química da UFAL deve ter uma formação ampla. Nesse caso, os conteúdos

Curriculares sugeridos para esses licenciandos deve abranger: Conteúdos Básicos, Conteúdos

Específicos, Atividades Extraclasses e conteúdos complementares, detalhados na Tabela 8.

Tabela 9 - Conteúdos Curriculares – 2007

Conteúdos Características Disciplinas 

Básicos São  os  que  permitirão  ao  aluno
uma compreensão  da  Química  e
terão  como  eixo  norteador  as
disciplinas específicas.

Física,  Informática,  Matemática,
Físico-Química,  Química
Analítica,  Química  Inorgânica,
Química  Orgânica,  Bioquímica,
Química Ambiental.

Específicos São  aqueles  constituídos  de
disciplinas  relativas  ao
conhecimento sobre formação de
professores.

Profissão  docente,  política  e
organização  da  educação  escolar,
desenvolvimento  e  aprendizagem,
planejamento,  currículo  e
avaliação  da  aprendizagem,
projeto pedagógico, organização e
gestão  do  trabalho  escolar,
pesquisa educacional

Atividades
extraclasse

São constituídas de disciplinas de
outras  áreas  do  conhecimento,  é
de livre escolha do licenciando.

Congressos, monitorias etc.

Complementares Disciplinas  com  propósitos  de
enriquecer a formação do aluno.

Livre escolha do aluno.

 Fonte: UFAL, 2007. Elaboração: Próprio autor.

De acordo  com  a  Tabela  9,  observamos  que  os  conteúdos  curriculares  sugeridos

(básicos,  específicos,  atividades  extraclasse,  conteúdos  complementares)  não  abrangem  a

disciplina  de estágio supervisionado.  Esta  disciplina  é  encarada como uma das  atividades

práticas pedagógicas, que visa somente articular a teoria e a prática de docência na formação

do licenciando (UFAL, 2007, p. 21). 

A duração do curso é de 4 (quatro) anos, perfazendo 3.100 horas; entretanto, o aluno

tem até 7 (sete) anos para integralizar o curso, exceto o tempo de suspensão de matrícula do

mesmo.  As  3.100  horas  do  curso  são  distribuídas  de  forma  que  2.280  horas  sejam  de

disciplinas obrigatórias (1.560 horas de atividades acadêmico científicas – AAC, 440 horas de

atividades de formação de professores e 280 horas de prática como componente curricular);
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400  horas  de  estágio  supervisionado;  140  horas  de  disciplinas  eletivas  e  200  horas  de

atividades acadêmico-científico-culturais (AACC); e 80 h de Trabalho de Conclusão de Curso

(TCC).

3.2.2  Atividades  Acadêmico-Científicas  (AAC),  atividades  de  formação  pedagógicas  e

Práticas como componente curricular: caráter obrigatório

Essas  atividades  correspondem  a  50,31%  da  carga  horária  disponível  para  as

disciplinas  fixas  (2.280h)  do  ordenamento  curricular.  Conforme  a  distribuição  da  carga

horária apresentada na Tabela 9, constam basicamente disciplinas de conhecimentos básicos

gerais,  como  Organização  do  trabalho  acadêmico,  Física,  Matemática  e  formação  em

Química, e são disciplinas lotadas no IQB. 
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Tabela 10 - Distribuição de carga horária das disciplinas Acadêmico-Científicas (AAC)

Caráter Natureza da atividade Carga horária
D

is
ci

p
lin

as
 B

ás
ic

as Física 80
Fundamentos da Matemática 80
Cálculo 1 80
Cálculo 2 80
Organização de Trabalho Acadêmico 60
Leitura e Produção Textual em Língua Portuguesa 40
Introdução a Língua Brasileira de Sinais- Libras 60

F
or

m
aç

ão
 e

m
 Q

u
ím

ic
a Química Geral e Experimental 1 100

Química Geral e Experimental 2 100
Química Orgânica 1 100
Química Orgânica 2 80
Físico-Química 1 60
Físico-Química 2 60
Físico-Química Experimental 60
Química analítica 1 80

Química analítica 2 100
Química Inorgânica 100
Bioquímica 1 80
Bioquímica 2 80
História das Ciências 40
Química, Meio Ambiente e Educação 40

Total 1560
Fonte: UFAL (2007).

As  disciplinas  de  formação  pedagógica  correspondem  a  14,19%  (das  2280h  das

disciplinas  fixas),  sendo  compostas  por  disciplinas  como  Profissão  Docente,  Políticas  e

Organização  da  Educação  Básica  no  Brasil,  Planejamento,  Currículo  e  Avaliação  da

Aprendizagem,  Desenvolvimento  e  Aprendizagem etc.,  de  responsabilidade  do  Centro  de

Educação  (CEDU)  e  comuns  a  todos  os  cursos  de  licenciatura,  distribuídas  conforme

demostrado na Tabela 11.

Tabela 11 - Disciplinas de formação pedagógica

Caráter Período Natureza da atividade Carga horária

1° Profissão Docente 60

2° Política  e  organização  da  Educação  Básica  no
Brasil

80
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F
or

m
aç

ão
 P

ed
ag

óg
ic

a 3° Desenvolvimento e Aprendizagem 80

4° Planejamento,  Política  e  avaliação  da
aprendizagem

80

5° Projeto  pedagógico,  Organização  e  Gestão  do
Trabalho Escolar

80

6° Pesquisa Educacional 60

Total 440

Fonte: UFAL (2007).

Diante das disciplinas obrigatórias expostas nas Tabelas 10 e 11, podemos notar que as

habilidades e as competências a serem formadas exigem conteúdos de diferentes disciplinas,

pois é possível encontrarmos competências que se associam a disciplinas, sem, no entanto,

dependerem de um conteúdo disciplinar. Por exemplo, ao definir o perfil do egresso, é citado

que “o licenciando deve ter uma atuação, no magistério, crítica e participativa, pautada em

princípios  éticos”,  e se prossegue:  “o licenciando deve possuir capacidade de assimilar os novos

conhecimentos científicos e/ou educacionais e refletir sobre o comportamento ético que a sociedade espera

de sua atuação e de suas relações com o contexto cultural, socioeconômico e político” (UFAL, 2007, p.

14). 

Entretanto,  a  disciplina  que  aborda  esse  tema  de  modo  mais  específico  é

disponibilizada ao aluno como eletiva, ou seja, caberá a ele decidir se cursará ou não essa

disciplina. 

Mesma observação pode ser feita para as competências sobre leitura, compreensão e

interpretação de textos científico-tecnológicos em idioma estrangeiro, como também aquelas

que exigem conhecimentos básicos do uso de computadores e sua aplicação em ensino de

Química, ou sobre a educação como meio de inclusão. 

Continuando  com as  observações,  as  competências  que  capacitem o  aluno  para  a

preparação e desenvolvimento de recursos didáticos e instrucionais referentes à sua prática e à

avaliação da qualidade do material disponível no mercado, cobra-se também uma preparação

para atuar como pesquisador no ensino de Química. Porém, não existe nenhuma disciplina

voltada especificamente para o ensino de Química, instrumentação para o ensino de Química,

Didática da Química, informática na Química etc. 

Para Dias (2003), as Diretrizes Curriculares para formação dos professores (BRASIL,

2001a) são um exemplo claro de texto de política educacional que nega a importância das

disciplinas na formação de professores, e fazem isso na medida em que defendem o currículo
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por competências, de forma que os saberes disciplinares passem a ser situados no conjunto do

conhecimento escolar. Como sequência, há uma mudança no discurso curricular do lugar que

a disciplina ocupa e o uso que dela é feito. 

É bem verdade que as disciplinas  eletivas  aparecem nos currículos  como meio  de

flexibilidade dos mesmos, pretendendo considerar e respeitar as diferenças de percurso na

formação  de  cada  professor,  mas,  conforme  afirma  Dias  (2003),  essa  flexibilidade  no

currículo por competência visa atender a uma nova forma de organização do conhecimento,

instituindo  ações  de  formação  voltadas  à  modularização  do  ensino,  aprender  a  aprender,

demostrando o caráter individualizante das competências. Com efeito, é possível identificar

um novo modelo de formação que pretende, mais que um novo processo de formação, ser um

novo tempo-espaço para a formação, no qual o próprio professor seja responsabilizado por

sua formação permanente, em serviço. 

Como se vê, cabe ao professor, individualmente, identificar melhor suas necessidades

de formação e empreender o esforço necessário para realizar sua parcela de investimento no

próprio  desenvolvimento  profissional.  “Ser  profissional  implica  ser  capaz  de  aprender

sempre” (DIAS, 2003, p. 1169). A preocupação com esse modelo de formação, centrado no

desenvolvimento de habilidades e competências, associada à atuação em situações concretas

ou  da  experiência,  pode  levar  a  um  possível  esvaziamento  do  espaço  do  conteúdo  dos

diferentes  conhecimentos  em favor  do saber  técnico  de como desenvolver  a  atividade  de

ensino na escola a partir da valorização do desempenho, do resultado e da eficiência. 

3.2.3 Práticas como componente curricular

São atividades que ocorrem desde o início do curso, com ênfase na articulação entre

teoria e prática de docência na formação do professor para o ensino de Química. Sua carga

horária corresponde aos 9,04% (280h), para compor as 2.280h disponibilizadas às disciplinas

fixas. Essas horas correspondem aos projetos integradores que foram inclusos na carga horária

das práticas como componente curricular,  para as quais, segundo as DCN’s, exigia-se, um

mínimo de 400 horas.  Assim,  as  280h compunham a disciplina  de  Projetos  Integradores,

considerada como espaço destinado ao desenvolvimento de atividades interdisciplinares, logo

ofertadas ao longo do curso, e as 130 horas restantes cumpridas através de seminários, visitas

técnicas e transposição didática. As disciplinas de formação em Química, listadas na Tabela 8,

disponibilizarão  10  horas  para  compor  esse  quantitativo  de  horas,  exceto  a  disciplina  de

Química, Meio ambiente e Educação.
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3.2.4 As atividades acadêmico-científico-culturais (AACC)

São  previstas  200  (duzentas)  horas  para  outras  atividades  acadêmico-científico-

culturais e 80 (oitenta) horas para o TCC. O TCC engloba atividades práticas e/ou teóricas,

permitindo ao aluno a ampliação, aplicação e demonstração dos conhecimentos adquiridos ao

longo  do  curso.  Embora  tenham  sido  disponibilizadas  80h  para  essa  atividade,  nessa

reformulação, ela não é considerada como uma disciplina. 

Assim,  existe  uma  desarticulação  entre  as  disciplinas  específicas,  as  disciplinas

pedagógicas e o trabalho de conclusão de curso. Defendemos ser esse um espaço que também

poderia  ser  pensado  como  meio  de  articular  a  relação  teoria  e  prática,  trabalhando  com

pesquisa voltada ao ensino.  

Praticamente desde a criação do curso, o TCC pode ser elaborado tanto na área de

Química quanto em Educação em Química. Entendemos que, por se tratar de um curso de

formação de professores, o momento de elaboração do TCC é uma etapa importante para o

licenciando interagir no campo da pesquisa em ensino de Química. 

Assim, os temas escolhidos para o TCC mostram-nos a forte influência que o curso de

licenciatura recebeu, e ainda recebe, do curso de bacharelado em Química, com atribuições

tecnológicas, considerado de prestígio acadêmico e científico (SCHNETZLER, 2000). Uma

possível explicação para esse fato seria a falta de professores com formação específica para o

ensino de Química, chamado de educador químico.  

 

3.2.5 Estágios supervisionados nas escolas 

Segundo  o  PPC,  o  estágio  supervisionado  deve  possibilitar  ao  aluno  vivenciar

situações  de  ensino-aprendizagem  e  refletir  sobre  essas  situações.  Tal  reflexão  deve  ser

realizada entre os três atores principais do estágio, orientadores do estágio-aluno-professores

da escola campo. Dessa forma, o planejamento e a execução das práticas realizadas durante o

estágio devem ser apoiados nas reflexões desenvolvidas durante todo o curso de formação

(UFAL, 2007). 

O mesmo documento sugere que as avaliações dos resultados obtidos sejam realizadas

por  uma equipe  de professores  formadores,  incluindo  os  professores  da  escola  campo de

estágio.  O  objetivo  dessa  avaliação  é  integrar  a  Universidade  à  escola,  identificando

problemas e propondo soluções e, assim, contribuir com a melhoria do ensino de ambas as

instituições.
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As comunidades pesquisadoras em ensino de Química vêm investindo em diagnósticos

sobre os cursos de formação profissional e em propostas de melhoria, que estão contribuindo

para mudar concepções tradicionais atribuídas às disciplinas de Prática de Ensino de Química

e Estágio Supervisionado. Os objetivos dessas comunidades são de oferecer alternativas que

vão de encontro à perspectiva fundamentalmente marcada pela mera aplicação de modelos,

procedimentos e/ou regras previamente aprendidos a situações práticas de ensino, típicas do

modelo de formação de professores, pautado na racionalidade técnica. 

Com base nesse modelo, os currículos de formação profissional tendem a separar o

mundo acadêmico do mundo da prática. Assim, propiciam um sólido conhecimento básico-

teórico  no  início  do  curso,  com  subsequentes  disciplinas  de  ciências  aplicadas  desse

conhecimento para, ao final, chegarem à prática profissional com os famosos estágios. 

O  Estágio  Supervisionado  constitui-se  de  um  espaço  privilegiado  de  interface  da

formação teórica com a vivência profissional. Tal interface teoria-prática compõe-se de uma

interação constante entre o saber e o fazer, entre conhecimentos acadêmicos disciplinares e o

enfrentamento  de  problemas  decorrentes  da  vivência  de  situações  próprias  do  cotidiano

escolar.

Segundo Pimenta e Lima (2004, p. 101), a maneira como as disciplinas de estágio

supervisionado,  responsáveis  pela  inserção  do  licenciando  em  sua  futura  realidade

profissional, são estruturadas nos currículos de formação proporciona “atividades distantes da

realidade  concreta  das  escolas”,  pois  resumem-se,  muitas  vezes,  a  atividades  sem

fundamentação e sem relação com o exercício da profissão docente. 

A falta  de  intencionalidade  e  de  reflexão  sobre  o  caráter  formativo,  presentes  no

processo do estágio, é posta por Pimenta e Lima (2004) como barreira que impede ou dificulta

a  visão  do  ensino  em  sua  totalidade,  tornando-o  insuficiente  em  sua  função.  Diante  do

exposto,  pesquisas  apontam para  a  necessidade  de  discussões  a  respeito  da  formação  de

professores,  afirmando  que  a  complexidade  do  processo  formativo  exige  que  este  seja

constituído, integrando-se ensino, pesquisa e extensão. 

As mesmas pesquisadoras destacam a importância de propiciar aos futuros docentes,

durante  sua  formação,  espaços  de  discussão,  nos  quais  seja  possível  abordar  questões

relacionadas à pesquisa e à reflexão sobre a prática do professor (GAUCHE et al.,  2008;

SANTOS et al., 2006; MALDANER, 2006). Utilizar a pesquisa como princípio formativo é

essencial para a construção da competência e da autonomia dos futuros docentes. 

De acordo com Galiazzi (2003, p. 55), é preciso que os futuros professores participem

da pesquisa em todo o processo, que aprendam a tomar decisões, que passem a compreender a
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ciência  como a busca  pelo  conhecimento  nunca  acabado.  A inserção da  prática  reflexiva

durante o processo de formação inicial fornecerá ao futuro professor opções e possibilidades

para a construção de sua identidade profissional  no decorrer  de sua formação,  tornando-o

capaz de refletir a respeito de sua prática de maneira crítica, de ver sua realidade de sala de

aula  para  além do  conhecimento  na  ação  e  de  responder,  reflexivamente,  aos  problemas

relacionados à profissão docente (MALDANER, 2006; SCHÖN, 2000).

Segundo  Pimenta,  o  Estágio  deve  propiciar  ao  aluno  uma  aproximação  com  a

realidade na qual irá atuar, não como polo prático do curso, mas como uma aproximação à

prática,  utilizando  a  teoria  estudada  na  universidade  como  reflexão  sobre  e  a  partir  da

realidade da escola pública:

É preciso que se assuma que a atividade ocorrerá, efetivamente, no momento em que
o aluno for professor, na prática. Ou seja, um curso não é a prática docente, mas é a
teoria sobre a prática docente e será tão mais formador à medida que as disciplinas
todas  tiverem  como ponto  de  partida  a  realidade  escolar  brasileira  (PIMENTA,
2012, p. 20).

A regulamentação do Estágio oferecido a todos os cursos de graduação encontra-se

atualmente na Lei nº 11.788/2008 (BRASIL, 2008). Delgado (2009, p. 305) define Estágio

como “ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido em ambiente de trabalho, que visa

à  preparação para  o  trabalho  produtivo  de  educandos  que  estejam frequentando  o ensino

regular” e complementa  que “o Estágio visa ao aprendizado de competências  próprias da

atividade  profissional  e  à  contextualização  curricular,  objetivando  o  desenvolvimento  do

educando para a vida cidadã e para o trabalho”.

Logo, o desenvolvimento do Estágio deve possibilitar aos licenciandos a vivência nas

diferentes  atividades  que  compõem  a  realidade  de  uma  escola,  como  reunião  de  pais,

conselhos  de  classe,  organização  de  feiras  de  ciências  e  festas  temáticas,  discussão  e

organização  do  projeto  político  pedagógico  da  instituição  de  ensino  e  reflexão  sobre  as

atividades desenvolvidas na escola,  não se restringindo apenas às etapas de observação, à

participação e à regência em sala de aula.

Quanto ao desenvolvimento do Estágio e aos papéis dos envolvidos, Kenski (2012)

considera que: 

A proposta de Estágio supre também a necessidade de que ele não se constitua de
atividades  esparsas,  mas  que,  a  partir  da  discussão  com  os  estagiários  dessa
proposta, seja elaborado um projeto – de preferência em conjunto, inclusive com o
professor da escola de Estágio – que possa orientar o seu desenvolvimento, para um
aproveitamento máximo desses encontros (KENSKI, 2012, p. 36). 
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Defendemos uma concepção de estágio pautada na pesquisa, assim concordamos com

Ghedin (2015, p. 53), ao defini-la como:

[...]  aquele  elemento  que  possibilita  ao  professor  a  relação  com  o  saber  já
consolidado e com a reflexão que ele organiza a partir da prática e da experiência.
Um elemento que possibilita ao professor elaborar  os próprios conhecimentos de
modo sistemático. Quer dizer que lhe permita construir metódica e radicalmente um
modo de compreender, de explicar e de interpretar o mundo. 

Assim,  a  pesquisa no contexto  da formação de professores  configura-se como um

princípio  cognitivo de compreensão da realidade  e  como princípio  formativo  na docência

profissional (PIMENTA, 1996). No processo de formação inicial, principalmente no período

de estágio, é crucial que o aluno tenha clareza das dificuldades que enfrentará na sala de aula

e tenha a maturidade intelectual e pedagógica para superá-las. Acreditamos, fundamentados

em Ghedin  (2015),  que  essa  superação  será  melhor  alcançada  através  do  contato  com a

pesquisa, ao ser utilizada como instrumento de ressignificação de suas práticas.  
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CAPÍTULO IV

O CONTEXTO DA ATUAÇÃO DE POLÍTICA NO CURSO DE QUÍMICA DA UFAL

As  políticas  são  formações  discursivas;  elas  são  conjunto  de  textos,  eventos  e

práticas que falam com processos sociais mais amplos de escolaridade, tais como

produção do “aluno”, o “propósito da escolaridade” e a construção do “professor”

(BALL, MAGUIRE, BRAUN, 2016, p. 173)

O contexto da prática é o terceiro momento da abordagem do ciclo de políticas; Ball e

Bowe (1992) afirmam que é o momento em que a política está sujeita à interpretação, em que

podem ser relidas, reelaboradas, recriadas e onde são produzidos seus efeitos e consequências

geradoras de alteração e transformações importantes para a área em que foi destinada. 

O contexto da prática possibilita que as políticas não sejam simplesmente colocadas

em prática conforme está no texto, elas podem ser interpretadas de diferentes formas e, então,

podem  ser  reconstruídas.  Logo,  não  se  pode  negar  o  processo  de  ressignificação  ou

interpretação dos profissionais que exercem um papel ativo no processo de implementação

das políticas, no caso específico, para a sua dimensão de trabalho, como, por exemplo, é o

caso das políticas públicas para a educação. 

A interpretação e recriação de políticas,  neste  contexto,  é  tão importante  que uma

mesma política pode ser desenvolvida de várias maneiras em diferentes contextos da prática,

devido  a  diversos  entendimentos  dos  sujeitos  sociais.  As  orientações  existentes  nos

documentos de políticas educacionais são interpretadas e adaptadas a determinadas realidades

postas a atuar. Sendo assim, não é imediatamente assimilável ou aplicável.

A abordagem do ciclo de políticas entende que o profissional do contexto da prática

também é um ator das políticas educacionais, pois sua interpretação sobre o texto irá definir

sua prática. Nesse sentido, não são simplesmente executores de algo já estabelecido por outros

atores.  

Cada profissional tem formas de trabalhar diferenciadas, priorizando valores e saberes

que  julgam essenciais,  e  direcionam sua  prática  por  diferentes  interpretações  da  política.

Assim, à medida que os textos políticos são lidos por esses profissionais, a esses textos são

acrescidos bagagens de experiências, valores e propósitos de quem os lê. Logo, essa leitura

não é ingênua, tem interesses diversos a depender do ponto de vista do leitor. Quem elabora
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os textos políticos não tem controle sobre o significado que eles vão ter, de modo que, trechos

podem ser  rejeitados  ou  absorvidos,  ignorados,  mal-entendidos  ou  não,  contudo,  só  será

utilizado somente o que lhes interessa, mas uma ou outra interpretação vai ser predominante,

mesmo com alguns desvios. 

Para Ball (1992), a análise de políticas por meio do ciclo analítico é um método que

define  como  as  políticas  são  feitas  e  atuam  em  distintos  contextos,  o  que  para  a  área

educacional poderá trazer contribuições quanto aos elementos envolvidos na elaboração de

uma política específica, como é desdobrada, e, em sua dimensão da prática, como é vivida e

ressignificada  pelos  atores  sociais.  Ora,  como  afirma  Ball  em  entrevista  concedida  a

Mainardes e Marcondes (2009, p. 306), em meio a uma arena de disputas,  evidenciam-se

relações de poder, interesses e inclinações no processo de elaboração e atuação das políticas. 

Nos amparamos no método analítico de Ball para analisar o contexto da prática que

envolve  a  reestruturação ocorrida nos  cursos  de graduação da UFAL, particularmente,  no

curso de Química. Os discursos que atuaram sobre o contexto de atuação dessa nova política

de formação profissional começaram a ser apresentados no contexto macro com a instituição

das DCN’s para a formação geral do professor e para a formação do professor de Química. 

Neste  capítulo,  serão apresentadas  as informações  coletadas  na pesquisa de campo

realizada na Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Essas coletas foram conseguidas por

meio  da  análise  do  PPC,  aplicação  de  questionário  e  entrevistas.  As  razões  pelas  quais

optamos por esses métodos de coleta de dados foram a disponibilidade do texto político on-

line e da colaboração dos alunos, professores e coordenadora do curso. 

 Iniciamos  trazendo  o  contexto  da  prática  na  atuação  de  professores,  focando  na

organização  estrutural,  no  corpo  docente  e  do  PPC,  além  de  trazer  a  concepção  dos

professores de estágio supervisionado. Seguimos no contexto do estágio supervisionado, na

visão dos alunos que, por meio desta disciplina, tiveram o primeiro contato com a docência 

4.1 O contexto da prática na atuação dos professores  

Os cursos de graduação da Universidade Federal de Alagoas são administrados por

uma diretoria e pelos órgãos de deliberação coletivos. O curso de Química, por exemplo, é

estruturado por uma diretoria e pelos órgãos deliberativos colegiados, como os conselhos de

unidade e os colegiados de graduação e pós-graduação, conforme Figura 1. 
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Figura 1 - Estrutura Administrativa IQB/UFAL

Fonte: UFAL (2006). Elaborado pelo autor (2016).

Atualmente, existem três colegiados de graduação: colegiado do curso de Licenciatura,

colegiado do curso de Bacharelado e colegiado do curso de Química industrial. As decisões

tomadas  nestes  colegiados  são  submetidas  ao  Conselho  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão

(CEPE).  

Estes três colegiados são formados  por representantes  das categorias  docentes,  dos

servidores  técnicos-administrativos  e  representantes  dos  discentes.  A  quantidade  de  cada

categoria é proporcional ao número total de sujeitos que forma cada categoria. 

Os  colegiados  assumem tanto  funções  acadêmicas  quanto  funções  administrativas;

algumas dessas são: decidir que concepção de curso deve ser adotada pela Instituição, que

perfil  de aluno a Instituição deseja formar,  elaboração de documentos políticos locais que

devem ser seguidos etc.  Para atender a essa responsabilidade,  cabe ao colegiado elaborar,

apresentar, discutir e aprovar o documento máximo que define a identidade e indica caminhos

para ensinar,  ou seja,  indica a direção que deve ser seguida pelos  gestores,  professores e

alunos,  em  outras  palavras,  cabe  a  esses  colegiados  a  elaboração  do  Projeto  Político

Pedagógico do Curso. 
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A constituição do colegiado com professores, técnicos e alunos busca resguardar a

diversidade  de  interesses  e  de  atores  que  existem no  curso  de  formação.  O colegiado  é

constituído por meio de processo eleitoral, onde são eleitos os candidatos que obtém a maior

quantidade de votos; a duração do mandato é de dois anos. Sendo o processo eleitoral uma

forma de escolha do candidato cujo discurso e as concepções representem a maioria,  suas

diretrizes,  a  exemplo  do  PPC,  deveriam  não  enfrentar  resistência  para  serem  postas  em

práticas,  entretanto,  como  qualquer  outro  texto  político,  o  PPC representa  ou  personifica

determinado pensamento de política, ou melhor, representa aquela voz ou conjunto de vozes

que tiveram maior força no momento da sua elaboração. 

Mas, não podemos esquecer que no cenário em questão outras vozes podem ter sido

silenciadas, não tiveram força para se fazerem ouvidas, o que significa certa resistência no

contexto da prática.  Logo, o PPC, embora  elaborado por um colegiado democraticamente

eleito, não seria exceção.    

O contexto da criação dos atuais PPC’s dos cursos superiores da UFAL iniciou-se

entre os anos de 2003 a 2005, período em que foram intensificadas as discussões sobre a

reestruturação  de  todos  os  cursos  ofertados  pela  universidade.  Essas  discussões  foram

realizadas em fóruns internos com a participação de professores e alunos de todos os cursos. 

O colegiado do curso de Licenciatura, à época da elaboração do PPC, era composto

por  cinco  professores  (dois  da  área  de  Química  Geral  e  estágio  supervisionado,  dois  de

Química analítica e um de Físico-Química); dois técnicos administrativos e duas alunas (uma

que estava iniciando o curso e a outra prestes a concluí-lo). A equipe que elaborou o Projeto

Político Pedagógico do curso era composta por sete professores, dos quais dois faziam parte,

também, do colegiado do curso. 

Um dado importante  é  que apenas  dois professores  que compunham a equipe que

elaborou o PPC tinha formação inicial em Licenciatura em Química, os outros eram formados

em bacharelado. A coordenadora do curso, à época, era uma das integrantes da equipe de

elaboração.  Atualmente,  apenas  três  professores  continuam  com  vínculo  ativo  com  a

universidade. 

Mesmo o PPC do curso em questão tendo sido aprovado e posto em prática em 2006,

não encontramos neste documento ou em outro documento da universidade informações a

respeito da institucionalização do núcleo docente estruturante (NDE), criado pela Portaria N°

147 de 2 de fevereiro de 2007 do Ministério da Educação. Esse núcleo docente estruturante

deve ser composto por ao menos cinco professores que serão responsáveis pela formulação do
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Projeto Pedagógico do Curso,  sua implementação,  avaliação contínua,  acompanhamento  e

desenvolvimento com vista a sua consolidação.

Entendemos que a falta deste NDE compromete a percepção do contexto no qual as

diretrizes do curso foram pensadas; é um espaço contínuo que deve reunir profissionais das

diversas  áreas  que  constituem  o  quadro  de  disciplinas  do  curso.  Veja  que  não  estamos

defendendo apenas a permanência dos professores efetivos do curso, mas também aqueles que

estão diretamente envolvidos com as diversas áreas que constituem as disciplinas do curso,

principalmente, os profissionais da área pedagógica.  

Para  entendermos  como  aconteceu  o  processo  de  discussão  e  elaboração  do PPC,

procuramos entrevistar a coordenadora de curso à época, a qual ainda está no quadro docente

efetivo da UFAL. Ela é professora do curso há mais de 15 anos, tem formação inicial em

Licenciatura. 

A professora/coordenadora aponta (informação verbal)25 que, na época das discussões

sobre a reestruturação do curso, houve um esvaziamento da participação dos professores nas

reuniões  decisórias  ocorridas  no instituto  de  Química  e  nos  fóruns  organizados  pela  Pró-

reitoria de graduação, por serem atividades extras na carga horária dos professores e fora das

suas atividades no instituto, o que resultou em um descomprometimento da totalidade dos

professores para os quais o PPC se dirige. A inércia dos professores diante da discussão sobre

a reestruturação do curso fragilizou uma discussão mais democrática da elaboração do PPC,

visto  que  este  era  um  dos  momentos  ideais  para  ressignificar  o  modelo  de  formação

predominante  no instituto  de  Química  e  assim superar  o  modelo  de  ensino  seccionado e

departamentalizado. 

Esse  espaço  de  discussão,  na  visão  da  professora/coordenadora,  favorece  o

enriquecimento  dos  conteúdos  disciplinares,  da  didática,  da  pedagogia,  uma  vez  que

proporciona um encurtamento da distância entre teoria e prática, levando o professor a ter a

possibilidade de ouvir outras vozes além da sua, de sentir a angústia do colega, de conhecer

experiências exitosas desenvolvidas por outros professores, enfim,  de discutir  meios de se

atingir certa qualidade na formação. 

Pimenta e Anastasiou (2002) destacam que o projeto político pedagógico é pedagógico

porque discute o ensinar e o aprender num processo de formação, de construção de cidadania;

é político porque trata dos fins e valores referentes ao papel da universidade na análise crítica

e transformação social e nas relações entre conhecimento e estrutura de poder. É o documento

25 Entrevista concedida pela professora/coordenadora do curso. Entrevista I. [out. 2016]. Entrevistador: Eduardo
Lima. Maceió, 2016. 1 arquivo. Mp3 (60 min.).  
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que define a identidade do curso e indica os caminhos para ensinar com qualidade, reúne em

um só lugar os objetivos do curso e os meios que ele precisa utilizar para alcançá-los, além

disso,  é  o documento  que dará base às decisões  e diretrizes  para as atividades  que serão

realizadas ao longo do período de vigência a que o mesmo se destina.

Assim, para ser compreendido em sua dimensão política, deve partir de uma reflexão

do cotidiano, um compromisso definido coletivamente com a formação cidadã. Envolve uma

construção coletiva,  mas  descentralizada,  um processo de tomada de decisão democrático

buscando sempre uma avaliação emancipatória. Nas palavras de Veiga (1998, p. 12):  “nesse

sentido é que se deve considerar o projeto político pedagógico como um processo permanente de reflexão

e discussão de problemas da escola, na busca de alternativas viáveis à efetivação de sua intencionalidade”.

O efeito imediato da “implantação” do projeto político do curso foi a mudança de

carga  horária  das  disciplinas  de  cunho  científico  e  das  disciplinas  de  cunho  pedagógico,

principalmente  de  estágios  e  práticas  pedagógicas.  Os  componentes  curriculares  que

envolvem  a  atividade  docente  para  o  ensino  médio  estão  de  acordo  com  o  Art.  11  da

Resolução CNE/CP 1/2002 e com o Parecer CNE/CES 197/2004. Assim, mais de 1/5 da carga

horária total do curso de Licenciatura em Química é destinada à formação pedagógica e seus

fundamentos teóricos, excetuando-se as 400h de conteúdos denominados de práticas como

componente curricular (PCC) e 400h de estágios supervisionados (ES).

Esse espaço destinado às disciplinas de cunho pedagógico é importante porque pode

promover nelas o diálogo entre as unidades curriculares teóricas e práticas correspondentes,

bem como desenvolver ensino direcionado à construção do conhecimento e à participação

ativa do aluno na elaboração de práticas a serem utilizadas em sala de aula (SCHNETZLER,

2002). 

Em termos de aumento de carga horária nas disciplinas obrigatórias a legislação, foi

rigorosamente atendida. Entretanto, no que diz respeito a formação didático-pedagógica dos

professores formadores, ainda temos um cenário muito voltado aos cursos de bacharelado em

relação ao de licenciatura. De acordo com o Gráfico 4, há uma predominância de professores

com  formação  inicial  em  Química  bacharelado  ou  áreas  afins  do  que  professores  com

formação inicial em licenciatura em Química. 

Isso implica dizer que o processo de ressignificação ou reelaboração conceitual nas

disciplinas  específicas,  no  sentido  de  contextualizar  a  formação  do  professor,  fica

demasiadamente prejudicado. Entendemos que esse prejuízo se expressará na falta de debate

sobre procedimentos metodológicos, falta de orientação pedagógica sobre a prática docente e,
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o que é mais grave, a falta de um projeto educacional cujo foco seja a reflexão sobre a prática

pedagógica. 

Gráfico 4 - Formação dos professores do curso de Licenciatura do IQB-UFAL

Fonte: Currículo Lattes. Acesso em: 28 dez. 2016.

Analisando o Gráfico 4,  percebemos que,  do total  geral  dos professores,  25% tem

graduação  em  Licenciatura  em  Química.  Embora  todos  tenham  mestrado  e  doutorado,

nenhum deles foi na área de ensino de Química, educação ou afins, todos optaram por fazê-los

na área de Química aplicada, logo, a formação didático-pedagógica foi adquirida apenas na

prática de sala de aula ou em cursos de curta duração. 

Precisamos  deixar  claro  que,  ao  defendermos  que  em  um  curso  de  formação  de

professores  é  preciso  que  o  professor  formador  tenha  também  uma  formação  didático-

pedagógica,  não  queremos  desconsiderar  as  competências  destes  professores  na  área  de

atuação específica relacionada à disciplina que leciona; queremos, sobretudo, defender que a

associação  entre  os  conhecimentos  da  área  específica  e  da  área  pedagógica  auxilia  ao

professor a trabalhar situações específicas de ensinar, como, por exemplo, questões de sala de

aula, de aprendizagem, de ensino, de metodologia e de avaliação. 

Saber Química não é o mesmo que saber ensinar Química, principalmente, ensinar a

Química do ensino básico.  Concordamos com Pimenta  e Anastasiou (2012) que o ato de

ensinar é um processo coletivo,  cujo saber pedagógico deve estar em consonância com os

objetivos  do  curso,  sendo  dialogado  e  pensado  coletivamente,  visando  a  superação  da

dicotomia curricular. 
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Todos os professores têm dedicação exclusiva,  isso significa dizer que é solicitado

deles atuação nas três funções que caracterizam as universidades: ensino, pesquisa e extensão.

A articulação entre essas três funções fortalece a produção de conhecimento e possibilita uma

maior problematização desses conhecimentos em direção a uma formação mais crítica.

Os  professores  pesquisados  têm  consciência  dessa  pouca  formação  didático-

pedagógica e da ausência de maiores referenciais teóricos, entretanto, devido à carência de

profissionais  com  formação  que  contemple  as  duas  áreas  do  conhecimento  (Química  e

Educação),  assumem  as  disciplinas  e  acabam  por  reproduzir  práticas  de  seus  antigos

professores ou,  na melhor  das hipóteses,  aquelas  práticas apreendidas  nas experiências da

profissão, no dia a dia. 

Essa falta de conhecimento nas duas áreas é refletida na oferta de disciplina no curso

de Química, haja vista que não são ofertadas disciplinas vinculadas à área de pesquisa em

Ensino de Química,  o que acarreta  na falta  de uma consolidação da identidade do curso.

Perpetua-se, no curso, uma formação metodológica centrada na disciplina de Didática Geral,

com caráter prático e instrumental.

Na  análise  do  ementário  disciplinar,  observamos  que  existe  uma  disciplina

denominada de “Pesquisa educacional”, porém, sua ementa sugere pesquisar a educação de

modo geral. Assim diz a ementa:

“Pressupostos e características da pesquisa em educação. A pesquisa quantitativa e
qualitativa  em  educação.  Diferentes  abordagens  metodológicas  de  pesquisa  em
educação.  Fontes  de  produção  de  textos  e  artigos  com  pesquisa  educacional:
bibliotecas,  meios  informatizados,  leitura  e  produção  de  textos  e  artigos  com
diferentes abordagens teóricas. Etapas de um projeto de pesquisa educacional para
Trabalho  de conclusão  de  curso.  O profissional  da educação  frente  aos  desafios
atuais no campo da pesquisa educacional (UFAL, 2006).

É uma disciplina importante porque ao menos procura mostrar a educação à luz da

pesquisa, logo, como uma ciência cujo os dados devem subsidiar a resolução de problemas

inerentes ao chão da escola. Por outro lado, é um excelente espaço para fazer a associação

entre a pesquisa em educação de um modo geral e as pesquisas na área de Química com

discussões de autores que tem se debruçado em estudar os problemas peculiares desta área de

ensino, como Maldaner, Chassot, Schnetzler, Lopes, Santos e outros. 

Outra  disciplina  que perdeu essa  oportunidade  foi  a  disciplina  de  “Química,  meio

ambiente e educação”, cujo ementário traz preocupação com:

Estudos  dos  ecossistemas.  Ciclo  bioquímicos  na  natureza.  Química  Atmosfera.
Química  Aquática.  Fontes  de  energia  química  da  produção  de  alimentos.
Tratamentos  de  resíduos.  Educação  ambiental  histórico,  concepções,  objetivos  e
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finalidades.  Prática  da  educação  ambiental  nos  contextos  educacional  (formal  e
informal) e social (grupos de trabalhos organizados pela sociedade) (UFAL, 2006). 

Quando a educação finalmente se envolve com a química não é para discutir o ensino

e  a  aprendizagem  e  sim  para  discutir  as  relações  ambientais.  Não  que  elas  não  sejam

importantes a ponto de não existir uma disciplina específica para tratar o assunto, ao que se

quer chamar a atenção é o fato de, mais uma vez, a educação em química ser colocada em

escanteio, marginalizando-se o que deveria ser o foco principal da formação, a docência. A

licenciatura  em  Química  assumiu  totalmente  o  estágio  supervisionado,  deixando  para  a

Faculdade de Educação apenas as disciplinas de cunho pedagógico.  

O novo currículo da licenciatura em Química, orientado pelas Diretrizes Curriculares

Nacionais para os Cursos de Química e de formação de professores, para atuar na Educação

Básica, tem como foco a articulação entre a sistematização teórica e a prática, contemplando

as  dimensões  que  envolvem  conceitos,  procedimentos  e  atitudes  e  a  proposta  de

desenvolvimento de processos de reflexão sobre a prática. Pela ênfase na contextualização,

essas são influências do contexto macro, que se expressam no contexto da prática da política

local.

Seguindo com as entrevistas, procuramos ouvir dois professores que fizeram parte da

elaboração do PPC e, especialmente, lecionaram a disciplina de estágio supervisionado, a fim

de  entendermos  como  eles  veem  a  pouca  presença  de  professores  com  formação  em

Licenciatura no curso de formação de professores. Esses docentes foram escolhidos porque

fizeram parte do colegiado do curso enquanto alunos e depois voltaram à universidade como

professores,  logo tem uma visão mais  holística  dos dois lados da formação.  Por questões

particulares, vamos identificá-los como PQ 01 e PQ 0226. 

Tanto o professor PQ 01 quanto o professor PQ 02 mostraram-se inquietos com a falta

de maior atenção à Licenciatura, seja ela na formação inicial ou na formação continuada. Em

suas falas, colocam que: 

apesar do Instituto de Química ter pós-graduação stricto sensu há mais de 20 anos,
não existe nenhuma linha de pesquisa que envolva a pesquisa no ensino de Química,
situação  que  se  agrava  se  considerarmos  o  tempo  que  existe  a  graduação  em
Licenciatura de Química na UFAL. 

Complementando a fala o professor PQ 02: 

na pós- graduação, não há espaço para questionamentos sobre a atuação do professor
de  Química,  o  estágio  em  docência  (obrigatório  ao  pós-graduando)  poderia

26 Entrevista concedida por professores do curso de química da UFAL. Entrevista II. [out. 2016]. Entrevistador:
Eduardo Lima. Maceió, 2016. 1 arquivo. Mp3 (60 min.).  
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contribuir  para  uma  visão  mais  crítica  e  participativa  do  processo  de  ensino-
aprendizagem. 

Portanto, se a própria universidade não oferece condições para uma formação didático-

pedagógica em ensino de Química, não lhe resta outra alternativa a não ser contratar novos

professores  para  enriquecer  seu  quadro  de  professores  e  poder  proporcionar  uma  melhor

formação a  seus  alunos.  Entretanto,  passados 10 anos da implantação do novo PPC, não

houve  mudanças  significativas  neste  sentido,  nenhum  professor  com  essa  formação  foi

contratado  e  continuam  trabalhando  com  remanejamento  de  professores  que  querem

“contribuir” com a licenciatura.

Quando questionados sobre a tríade que envolve as funções da universidade, ou seja,

ensino,  pesquisa  e  extensão,  percebemos,  pelas  respostas,  que é  outro  enfrentamento  que

precisa ser proposto nesta da universidade, para que no mínimo os três possam coexistir de

maneira simbiótica. Afirmam os professores PQ 01 e PQ 02:

Os  professores  universitários  de  uma  forma  geral  não  veem  o  ensino  como  a
atividade fim da educação superior,  pensam apenas  na pesquisa,  isso é,  que traz
nome, prestígio.  Os novos professores também não mudam sua maneira de pensar,
assumem uma postura de professor pesquisador, principalmente no IQB, então, a
ideia de articular a aula irá consumir muito do seu tempo e ele não terá tempo para a
pesquisa, embora tenha prestado concurso para professor e não para pesquisador. 

Para a concepção de formação centrada na superação da concepção dicotômica entre

teoria e prática que foi desenhada nos documentos oficiais e no Projeto Político do Curso é

preciso  uma  prática  de  política  de  formação  diferenciada  que  privilegie,  entre  outros, à

integração  entre  disciplinas  específicas  e  pedagógicas  no  intuito  de  se  produzir  saberes

pedagógicos.  Todavia,  muitos  professores  que  ministram  essas  disciplinas  nos  cursos  de

licenciatura,  por possuírem tradição em pesquisa e desenvolvimento na área específica de

Química aplicada, ainda veem nos saberes escolares, saberes de pouca importância. 

Se bem que esse descaso com a integração não é de responsabilidade exclusiva dos

professores da área específica; os professores da área pedagógica têm agido de igual modo.

Conforme a fala do PQ 02:

Os professores que vem do CEDU que ministram aulas no instituto de Química, não
conhecem  nem o  PPC do curso,  não  correlacionam  a  formação  didática  com a
formação química, o ideal é que existisse professores com formação em ensino de
Química ou com formação em educação.

Não conhecem as especificidades do curso da Química, são professores que não são
compromissados com o curso de química, ele pode ajudar de forma geral, mas no
que  concerne  as  especificidades  do  ensino  de  química,  este  profissional  não  irá
avançar muito.

Não se preocupam com as concepções de formação do professor de química para o
ensino básico. Por exemplo, defendem termos genéricos como contextualização e
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interdisciplinaridade,  mas  não  se  preocupam  em  ensinar  como  trazer  o
conhecimento para o cotidiano do sujeito.    

Uma política que privilegie, ainda, um maior estímulo à docência nas universidades

nos moldes do que hoje ocorre com o estímulo à pesquisa científica, ou seja, com programas

de bolsas de pesquisa, rubrica financeira e investimento. Para ensinar no contexto dos cursos

de  Licenciatura,  é  preciso  ter  domínio  dos  conteúdos  de  Química  e  da  sua  inserção  nas

atividades  humanas,  em processos  biológicos,  químicos  e  físicos  naturais.  Além disso,  é

importante o comprometimento com um ensino que propicie uma leitura Química do mundo

vinculada às implicações econômicas, sociais, éticas e ambientais. 

Neste contexto,  estrutura-se um novo perfil  desejado de professor de Química para

atuar na Educação Básica, que é o de um profissional que tenha adquirido conhecimentos, a

partir  da experiência,  articulados com uma reflexão sistemática e uma interpretação dessa

experiência  docente  e  dos  problemas  advindos  da  prática.  Espera-se  também  que  este

professor tenha adquirido uma base sólida de conhecimentos  específicos de sua área com

maior aprofundamento do que aqueles necessários em nível médio. 

Quando  a  política  foi  colocada  em  ação,  a  interpretação  dela,  por  parte  dos

professores, foi muito clara em relação a algumas disciplinas novas. Por exemplo, a disciplina

de projetos integradores, até o presente momento, é um problema; não se sabe o que fazer

com essa disciplina, não há uma proposta sólida para ela. Nas palavras do professor PQ 01: 

A disciplina de projetos integradores não consegue integrar os conteúdos de química
de maneira interdisciplinar, como a disciplina não tem uma ementa, cada professor
executa a disciplina a sua maneira, sem articulação com o restante do curso.  

Uma sugestão é que essa disciplina pudesse articular os conhecimentos de Química e

os conhecimentos pedagógicos, em uma sequência lógica e, posteriormente, os conhecimentos

trabalhados  na  disciplina  pudessem  ser  levados  para  a  escola  de  nível  básico,  sendo

aproveitado,  por  exemplo,  na  disciplina  de  estágio  supervisionado.  Isso  levaria  ao  aluno

possibilidades  diferenciadas  de  metodologia  de  aplicação,  articulando  os  níveis  de

conhecimento.

Teoricamente, a aceitação do projeto político teve consenso entre os professores, mas,

na prática há uma recusa em ministrar as disciplinas que envolvam ensino de Química, como

pesquisa química, projetos integradores e estágio. Na distribuição semestral das disciplinas,

essa recusa fica mais evidente; poucos professores se predispõem a assumir essas disciplinas

e,  quando ninguém se predispõe,  é  preciso  que  o coordenador do curso o faça  de modo

autocrático,  flexibilizando  horários  e  conteúdos  (conteúdos  voltados  à  especialização  do

professor que está responsável pela disciplina). 
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Mesquita  e  Soares  (2014)  defendem  que  as  disciplinas  de  Didática,  projetos

integradores,  pesquisa  química  e  estágio  podem  se  constituir  em  espaço  de  formação

importante,  pois possibilitam a aproximação entre os saberes pedagógicos e os saberes de

conteúdo,  além  de  possibilitarem  a  associação  entre  os  conhecimentos  químicos  e  os

conhecimentos pedagógicos, devendo ser ministradas por educadores químicos.

As  falas  dos  professores  e  da  coordenadora  convergem  para  a  necessidade  dos

docentes conhecerem a legislação brasileira sobre a formação de professores, além do projeto

pedagógico  do curso  e  as  especificidades  do  próprio  curso  e  do  aluno.  A  concepção  de

pesquisa aplicada não pode ser melhor alimentada do que a concepção de ensino, porque é a

licenciatura que mantém os cursos de Química, haja vista que 70% dos alunos do instituto

estão matriculados na licenciatura.  Ou seja, sem licenciatura,  os empregos dos professores

nem existiriam.

É preciso que a licenciatura tenha uma atenção adequada, voltando-se a desenvolver

pesquisas educacionais que objetivem resolver os problemas da educação básica. O professor

formador precisa estar preparado para atender a educação básica, ou pelo menos, conhecer a

realidade  desta etapa  de ensino.  São contextos  diferentes,  mas que devem ser tratados na

universidade para que a realidade sobre as práticas de sala de aula, tanto da educação básica

quanto da educação superior, possam ser repensadas e modificadas em prol de um ensino e

uma aprendizagem significativa dos sujeitos que as compõem.  

Dos  dados  concernentes  ao  questionário  aplicado  a  22  professores  formadores  do

curso de Química, Gráfico 2, depreendemos indícios das práticas formativas utilizadas por

esses formadores. Partimos da perspectiva de que práticas formativas dizem respeito às ações

e/ou atividades que os professores formadores utilizam para ensinar e interagir com os alunos

nos cursos de formação de professores (CRUZ; HOBOLD, 2016).  

As  práticas  formativas  adotadas  pelos  professores  formadores  são  produtos  de

diferentes concepções pedagógicas e experiências de formação dos professores. Procuramos

identificar as práticas adotadas em sala de aula pelos professores da licenciatura em Química

da UFAL. Após aplicarmos um questionário que envolvia questões sobre os procedimentos de

ensino, os materiais didáticos e recursos tecnológicos, os instrumentos e métodos avaliativos e

o  planejamento  utilizado  para  preparar  as  aulas,  observamos  que  há características  muito

comuns a relatos da literatura (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002; GATTI et al., 2011), qual

seja: não comportar variações no tocante à questão metodológica; a forma de ser professor e

aluno estar estagnada nos modelos tecnicista; o professor é aquele que tudo sabe e o aluno,

aquele que precisa receber passivamente esse conhecimento. 
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Os procedimentos utilizados pelos professores formadores para ensinar, Gráfico 2, são

as aulas expositivas dialogadas (86%); aulas expositivas e coleta de conhecimentos prévios de

ensino (55%); e leitura e discussões de artigos científicos (41%). Essas estratégias aparecem

em maior porcentagem, já que eles poderiam responder mais de uma alternativa. 

Gráfico 5 - Procedimentos de ensino utilizadas pelos professores formadores

Fonte: Dados da pesquisa (2016). Alternativas de respostas apresentadas aos professores27

O que nos chama a atenção, positivamente, é a diversidade de estratégias que têm sido

utilizadas  pelos  professores;  além  das  citadas  anteriormente.  Podemos  notar  também  a

utilização  de  resolução  de  situações-problema  (36%),  investigação  sobre  conhecimentos

científicos e discussões de como trabalhar os conteúdos da Química e sua adequação para

educação  Básica  (27%)  e  as  discussões  sobre  problemas  relacionados  com  a  prática

profissional  docente  (23%).  Este  último  sinaliza  uma  mudança  de  postura  no  sentido  de

integrar os conhecimentos químicos aos problemas inerentes à profissão de professor. 

Nossa  próxima  preocupação  relacionava-se  com  os  materiais  didáticos  e  recursos

tecnológicos  mais  utilizados  em  sala  de  aula.  Os  dois  recursos  mais  utilizados  são  os

audiovisuais (Datashow, TV, filmes) e as listas de exercícios, seguidos pelo quadro-negro e o

giz e o livro didático. 

Ainda é possível observar pelo Gráfico 3 que, no ensino de Química, o uso de recursos

de informática é pouco explorado, contrariando as competências e habilidades presentes nas

27 R1=  Aula Expositiva;  R2 = Aula expositiva dialogada;  R3 = Investigação de conteúdos científicos;  R4 =
Discussões sobre problemas relacionados com a prática profissional docente; R5 = Coleta dos conhecimentos
prévios dos alunos; R6 = Resolução de situações-problema; R7 = Leitura e discussões de artigos científicos e/ou
livros; R8 = Discussões de como trabalhar os conteúdos da Química e sua adequação para educação Básica
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DCN’s para o curso de Química e retomadas pelo Projeto Político do Curso em questão, as

quais ordenam que o egresso deve ter “habilidade de usar os principais recursos oferecidos

pelas novas tecnologias da informação” (UFAL, 2007, p. 15). 

Uma  possível  explicação  para  essa  discrepância  entre  o  escrito  nos  documentos

oficiais  e  a  prática  estaria  na  afirmação  de  Ball  (2014)  de  que  as  políticas  se  tornam

interpretadas,  traduzidas  e  reconstruídas  de  acordo  com  os  recursos  locais,  materiais  e

humanos para então ser utilizada em um processo complexo e híbrido de atuação.  

Gráfico 6 - Materiais didáticos e recursos tecnológicos utilizados pelos professores formadores

Fonte: Dados da pesquisa (2016).

As  práticas  avaliativas  também  foram  objeto  de  análise  porque  é  uma  das  mais

importantes  ferramentas  à  disposição  dos  professores  para  fazer  todos  os  estudantes

avançarem,  desde  que  seja  usada  como  meio  emancipador  e  formativo.  É  comum  os

professores  focarem  em  práticas  avaliativas  cuja  função  seja  avaliar  o  quanto  o  aluno

aprendeu sobre determinado conteúdo. Pela análise do Gráfico 4, podemos extrair que a prova

objetiva  é  o  instrumento  mais  utilizado,  seguido  pelos  seminários,  trabalho  em  grupo  e

relatório. 

O uso do relatório não é surpresa para nós porque nas aulas de prática de laboratório,

comum e  essencial  neste  curso,  tem se  perpetuado  o  uso  deste  instrumento  de  avaliação

devido a  sua  peculiaridade  em avaliar  o  real  nível  de apreensão de  conteúdos  depois  de

atividades  coletivas  ou individuais.  Observamos  ainda  um deslocamento  de avaliação por

meio de elaboração e execução de projetos; não especificamos, no questionário, se era projeto

educacional ou referente a um conteúdo de química. 
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Gráfico 7 - Práticas avaliativas utilizadas pelos professores formadores

Fonte: Dados da pesquisa (2016)

Independentemente do tipo de prática avaliativa adotada, a busca por caminhos que

melhorem  a  aprendizagem,  ou  seja,  que  fortalece  uma  avaliação  formativa  deve  sempre

nortear o planejamento do professor. Se bem que temos observado que a diversificação de tais

práticas não diminuiu o caráter somativo das avaliações, principalmente entre os professores

mais antigos no Instituto de Química.  Talvez por isso que o uso de provas objetivas seja

disparadamente o mais utilizado. 

Quando questionados sobre o modo de planejar as aulas,  detectamos que a grande

maioria acredita que seus planejamentos são flexíveis, que serão adaptados a características

das  turmas,  segundo o Gráfico  5.  É  importante  deixarmos  claro  que  concordamos,  como

Sacristán  e  Pérez  Gómez  (1998);  que  no  campo  educacional  não  é  possível  prescrever

fórmulas para as pessoas seguirem, mas é possível proporcionar conceitos e generalizações

para avivar a sensibilidade para certos eventos, problemas e possibilidades que podem ser

observados. Assim, o planejamento deve se constituir num potencializador da reflexão sobre a

prática,  sobre  o  contexto  em que  se  realiza,  os  destinatários  que  tem  e  sobre  a  cultura

curricular que fomenta.
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Gráfico 8 - Planejamento de aulas por parte dos professores formadores

Fonte: Dados da pesquisa (2016)28.  

Apesar de se admitir que a dinâmica do contexto e do cotidiano escolares nem sempre

permitem o acompanhamento rígido e inflexível do planejamento, tal ação, indiscutivelmente,

organiza e sistematiza o trabalho pedagógico, evitando a improvisação. 

Os professores assumem que seus planejamentos são elaborados para cada aula e para

cada curso, nos casos em que o professor ministra aulas em mais de um curso, mas existem

aqueles  que  planejam semestralmente,  o  que  indica  uma  visão  homogênea  da  turma  e  a

inexistência de situações conflituosas no processo de ensino e aprendizagem.  

Diante do exposto acima, sobre as práticas pedagógicas dos professores do curso de

licenciatura em Química, partimos a questioná-los sobre qual concepção tinham em relação à

atual estrutura do curso. Obtivemos como resposta principal a de que ela tem permitido uma

maior  participação  dos  alunos  em eventos  científicos,  possibilitando-lhes  conhecer  outras

realidades  e  experiências  que  ajudaram  em  sua  formação  inicial,  como  demonstrado  no

Gráfico 6. 

Acreditam  também  na  aquisição  sólida  de  conhecimentos  necessários  à  atividade

docente, além de desenvolver uma postura crítica e reflexiva; porém, o que nos chamou a

atenção  foi  o  entendimento,  por  parte  dos  professores,  de  que  a  atual  estrutura  do  curso

permite que o aluno tenha contato com a pesquisa em ensino de Química. Já mencionamos

28 Sugestão de respostas: 1) Elaborado a cada semestre; 2) Elaborado para cada aula; 3) Flexíveis; 4) Orientados
pela ordem cronológica dos conteúdos; 5) Focado no conhecimento científico e tecnológico; 6) Elaborado de
acordo com os conteúdos das referências adotados na disciplina; 7) Estruturados visando a contextualização dos
conteúdos do ensino médio; 8) Orientados para desenvolver uma postura de pesquisa; 9) Objetivam a relação dos
conteúdos trabalhados com outras disciplinas da área do conhecimento; 10) Direcionados a atender as reformas
sugeridas pelo MEC; 11) outros.
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anteriormente  que  o  ordenamento  curricular  tem  apenas  uma  disciplina  que  se  refere

diretamente sobre a pesquisa no ensino de Química.

As outras disciplinas tratam da formação do professor de modo genérico. Julgamos

importante  lembrar  que  essas  respostas  não  coadunam  com  as  respostas  obtidas  nas

entrevistas realizadas nesta pesquisa. 

Gráfico 9 - Oportunidades advindas da atual estrutura do curso de Química

Fonte: Dados da pesquisa (2016)29

Para Ghedin, Oliveira e Almeida (2015), a universidade, além do cuidado para com a

formação voltada para o ensino, não pode descuidar-se de uma preocupação com a formação

do  cientista  da  educação,  ou  seja,  aquele  estudioso  que  se  volta  para  os  problemas  que

atingem  a  educação  na  sua  interface  social.  Isso  vai  acontecer  aliando-se  didática,

metodologia da pesquisa em educação, estágio profissional, entre outros. 

4.2 Perfil dos licenciandos quanto à experiência profissional e formação acadêmica

A maioria dos licenciandos é do sexo feminino, representando 54%, corroborando os

dados do Censo da educação superior (BRASIL, 2015), segundo o qual a maior frequência do

público feminino nesta fase do ensino pode ser atribuída à sua inserção cada vez maior no

29  R1 = Desenvolvimento de postura crítica e reflexiva; R2 = Contato com professores que utilizam estratégias
de ensino diferenciadas;  R3 = Discussão sobrea importância  da formação continuada;  R4 = Contato com a
pesquisa  do  ensino  de  química;  R5  =  Participação  em  eventos;  R6  =  Aprendizagem  dos  conhecimentos
necessários a atividade docente; R7 = Conscientização sobre a importância de relacionar os conhecimentos da
Química com outras áreas do conhecimento; R8 = Formação com enfoque da pesquisa científica; R9 = Formação
sólida e abrangente dos diversos campos da Química 
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mercado de trabalho e à sua busca por melhores condições de vida por meio da elevação na

escolaridade. 

Os estudantes oriundos da escola pública correspondem a 75% e possuem até 25 anos

de idade, o que indica que esses estudantes continuaram seus estudos logo após a educação

básica, provavelmente, em busca de uma formação profissional anterior à constituição de uma

família por meio do matrimônio ou filhos.

Os que cursaram todo o Ensino Médio em escolas particulares representam 13% do

total de ingressantes, os outros 12% estudaram em mais de um tipo de instituição de ensino

durante o Ensino Médio. 

Depreendemos da análise dos questionários que 43% dos alunos não tinham experiência

como  professor  da  educação  básica.  Dentre  os  57%  que  tinham  essa  experiência,  20%

obtiveram  essa  experiência  por  meio  de  atividades  extracurriculares  como  bolsistas  do

Programa  Institucional  de  Bolsa  de  Iniciação  à  Docência  (PIBID),  que  é  uma  atividade

extracurricular ligada à preparação para a docência. Os demais obtiveram essa experiência

como monitor30 nas escolas estaduais. Por isso essa porcentagem alta de alunos que já atuam

no magistério. 

Se por um lado, esse aluno já vai ganhando experiência na docência, por outro, não

consegue  ter  uma  formação  profissional  que  contemple  a  pesquisa,  porque  não  lhe  resta

tempo livre para desenvolver outras atividades. 

4.2 O Estágio Supervisionado: a política em prática 

A reforma política educacional que tem embasado a formação de professor a nível

superior para atuar na educação básica está centrada na concepção da indissociabilidade entre

teoria e prática que deve ocorrer ao longo de todo o curso de formação, inclusive, no estágio

supervisionado em Ensino de Química.  É a  concepção que está  presente em documentos

oficiais sobre políticas de formação de professores no contexto macro (caso das DCN’s) e nos

documentos do contexto micro (como o Projeto Político do Curso de Química da UFAL).

As  políticas  contidas  nos  documentos  oficiais  são  colocadas  em  prática  pelas

autoridades  locais,  que  não  costumam adotar  políticas  que  vão  de  encontro  às  diretrizes

30 Alagoas tem um déficit de professores grande que vem se estendendo ao longo do tempo. Como forma de
minimizar esse problema e mascarar a oferta de professores nas escolas, o governo do estado tem adotado um
programa de monitoria,  contratando alunos de licenciatura  que tenham cursado,  pelo menos,  50% da carga
horária  para  integralização  do curso.  Esse “professor”  entra  na sala de aula sem nenhuma preparação,  sem
nenhuma experiência e, em muitos casos, sem acompanhamento nem de um coordenador pedagógico que possa
auxiliá-lo.  
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políticas  estabelecidas  no  contexto  macro.  Entretanto,  essas  autoridades  não  colocam  as

políticas  em prática  sozinhas;  precisam de outros  profissionais  para se  moverem,  para se

materializarem (BALL, 2014).  Esses  profissionais  podem tomar  dois posicionamentos  em

relação a uma política nova: o primeiro é um posicionamento reformulador e o segundo é um

posicionamento refratário.

As políticas  na prática das escolas  dependem muito  do posicionamento inicial  dos

profissionais que estão no final da cadeia educacional, ou seja, os professores, pois, entre o

espaço do contexto da influência e o contexto da prática, as políticas podem ser agrupadas

para  formar  novos  conjuntos  de  políticas  que  podem  ter  consequências  imprevistas  ou

inesperadas nas escolas.  

Precisamos  estar  atentos  à  concepção  de  escola  como  uma  organização  pouco

homogênea  e  descontextualizada,  espaço  de  atuação  concomitante  de  várias  políticas,

algumas exitosas e outras não (BALL, 2014). Além disso, as diferentes culturas, histórias,

tradições  e  práticas  que  também  coexistem  nos  ambientes  escolares  merecem  especial

atenção,  principalmente,  quando  se  trata  da  formação  do  professor,  daqueles  que  serão

instrumentos de políticas. 

Ball  (2012)  tem  defendido  que  uma  determinada  política  não  é  simplesmente

“implementada”, ela é transformada, ela é encenada de maneiras originais e criativas dentro

das instituições e das salas de aula. A política deve ser entendida como política e “coisas”,

mas  também  como  processos  discursivos  que  são  complexamente  configurados,

contextualmente mediados e intencionalmente prestados. 

Não  devemos  esquecer  que  a  política  é  feita  pelo  e,  principalmente,  para  os

professores, eles são atores e sujeitos, sujeitos e objetos da política. A política é escrita nos

corpos e produz posições específicas dos sujeitos. Concordamos com Ball e acrescentamos

que as políticas também são feitas para os alunos.  

Com essa concepção e  após termos  aplicado um questionário  entre  os  alunos que

cursavam as disciplinas de estágio supervisionado III e IV, os quais ao serem questionados

sobre os tipos de dinâmicas privilegiadas nas aula de estágio, respondem, em percentagem

expressiva, que as dinâmicas escolhidas pelos professores de estágio buscavam possibilitar o

esclarecimento de dúvidas relacionadas a educação básica e a integralização das teorias sobre

ensino  e  aprendizagem  dos  conteúdos  de  Química,  Conforme  Gráfico  10,  fugiam  das

dinâmicas que privilegiavam o conteudismo, como resoluções de listas de exercícios, análise

de livros didáticos sem contextualização prévia ou a transmissão crua e fria por meio do uso

do quadro negro.
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Gráfico 10:  Dinâmicas de estudos das aulas de estágio presenciais focavam em:

Fonte: Dados da pesquisa (2016)31

A partir deste questionário escolhemos 04 alunos para entrevistar, que tinham como

característica não terem ainda experiências formais com a docência, ou seja, aqueles a quem a

docência foi apresentada por meio das aulas do estágio. 

Os licenciandos estagiários que entrevistamos (L01, L02, L03 e L04)32 não tinham

experiências anteriores como professor. L4 tinha participado de um projeto não institucional

para  aulas  de  vestibular  em  uma  comunidade  carente.  Logo,  o  estágio  proporcionou  o

primeiro contato desses alunos com a docência. Pimenta e Lima (2012) têm compreendido o

estágio  como  oportunidade  de  aprendizagem  da  profissão  e  da  construção  da  identidade

profissional, embora reconheçam que esse componente curricular não prepare, por completo,

para o exercício do magistério,  mas é um espaço que oportuniza  aos professores,  alunos,

comunidade escolar e universidade trabalharem questões sobre o sentido da profissão, o que é

ser professor na sociedade em que vivemos,  a  escola concreta,  a realidade  dos alunos na

escola de  ensino básico e a realidade dos professores nesta escola. 

Neste caso, o estágio para quem não tem experiência de magistério é um espaço de

convergência das experiências pedagógicas vivenciadas no decorrer do curso, como também é

31  R1 =  Esclarecer  dúvidas relacionadas ao nível de aprofundamento e forma de trabalhar os conteúdos da
Química a nível da Educação básica. R2 = Integrar teorias sobre ensino e aprendizagem com os conteúdos da
Química. R4 = Lista de exercícios. R5 = Livro básico. R= 6 = Quadro e Pincel ou equivalente
32 Entrevista concedida por alunos do curso de Química da UFAL.  Entrevista III. [out. 2016]. Entrevistador:
Eduardo Lima. Maceió, 2016. 1 arquivo. Mp3 (60 min.).  
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um espaço de aprendizagem da profissão. Na mesma linha de defesa, as autoras dizem que os

licenciandos  que  já  tenham experiências  em sala  de  aula  devem encarar  o  estágio  como

espaço  de  reflexão  de  suas  práticas,  a  partir  das  teorias,  de  formação  contínua,  de

ressignificação, de seus saberes docentes e de produção de conhecimentos. 

4.3 O papel do estágio na formação inicial: a voz dos licenciandos estagiários

Discutiremos as atividades desenvolvidas pelos licenciandos no Estágio e a influência

em sua visão de ensino e aprendizagem, bem como as concepções do orientador acerca do

papel do Estágio e sua articulação entre os diferentes componentes curriculares.

Organizamos  este  tópico  em  quatro  partes:  (1)  os  critérios  utilizados  pelos

licenciandos  na  escolha  das  escolas;  (2)  as  dificuldades  encontradas  pelos  licenciandos

durante  as  atividades  do  estágio  nas  escolas;  (3)  as  concepções  dos  licenciandos  sobre  a

importância e objetivos do Estágio na formação profissional dos professores; (4) as atividades

exercidas pelos licenciandos; e (5) a influência em sua visão de ensino e aprendizagem.

Após o início dos encontros para orientação de Estágio, os licenciandos passaram a

escolher  as  instituições  de  ensino  a  partir  de  seus  interesses  e  conveniências,  tais  como

proximidade de sua residência, presença de um professor conhecido e indicação do orientador

de estágio. Para melhor entendimento de como acontecia esse processo, vejam as palavras de

três licenciandos, quando indagados sobre a escolha da escola para estagiar:

L01:  A  professora  disse  que  tinha  alguns  amigos/ex-alunos  dela,  que  já  eram
servidores do estado e aí ela que falou com esses professores, para a gente substitui-
lo. 

L02: Na verdade, a professora, que articulou todo o nosso trâmite para a escola. Nós
não escolhemos uma escola, não. Ela que indiciou uma escola no CEPA33. 

L03: A professora indicou a escola no CEPA, pois ela conhecia o professor o qual
tinha sido aluno dela anos anteriores.

A indicação das escolas era feita pela professora da disciplina, ela indicava as escolas

de  acordo com seu grau  de  conhecimento  com o professor  receptor.  Segundo a  L01,  os

estagiários  substituíam  os  professores,  não  havia  o  acompanhamento  do  professor  da

disciplina  para  uma  melhor  aquisição  de  experiência  por  parte  do  licenciando.  Como  a

escolha  do  aluno  partia  de  uma  prévia  indicação,  aparentemente,  essa  indicação  pode

representar um meio de se aproximar da escola que vai receber o aluno, mas na realidade, por

33 CEPA: Centro de Estudos e Ciências Aplicadas. É o maior complexo educacional da América Latina, reunindo
11 escolas que atendem a alunos do ensino médio oriundos de todas as regiões da cidade de Maceió/AL. 
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conhecer o professor, negligencia-se a elaboração de um programa de estágio com objetivos

claros, planos de atividades e critérios de avaliação.  

Por  outro  lado,  a  indicação  da  escola  pelo  orientador  não  era  algo  obrigatório  e

fechado, o aluno poderia sugerir uma escola para estagiar, considerando a proximidade de sua

casa, o conhecimento com o dia a dia da escola, dentre outros. O que é intrigante é que em

ambos os casos, alegam os licenciandos, não há uma organização entre a universidade e a

escola básica que receberá esses licenciandos para o estágio. 

A falta de uma organização entre a universidade e a escola de educação básica acentua

as  dificuldades  encontradas  pelos  licenciandos.  Assim,  além das  situações  enfrentadas  no

cotidiano  de  qualquer  professor,  como  a  falta  de  conhecimentos  prévios  dos  alunos,  a

indisciplina,  o  tempo de aula  insuficiente  para aplicar  as atividades  planejadas,  a  falta  de

laboratório, problemas relacionados com a estrutura da escola, eles têm ainda que enfrentar o

preconceito por parte dos alunos e por parte dos outros professores, conforme as palavras de

L01: “Um preconceito muito grande dos professores da Rede (Estadual) porque nós éramos

estagiários. Eu não me sentia bem na sala dos professores e, por isso, nem ia lá”. Já L04

afirma: “Não tinha mais contato com o corpo técnico. Nem contato com diretor e coordenador

nós tivemos. Nunca os vimos”.

A troca de experiências entre os professores iniciantes e aqueles que já estão há mais

tempo na profissão é válida e permite corrigir algumas distorções inerentes à formação e à

profissão do professor. Isso mostra também como as escolas não conseguem institucionalizar

a prática de trocas de experiências nem entre os professores lotados na escola, nem tampouco

com os estagiários.

Ao longo dos anos de profissão, os professores constroem os saberes próprios de sua

vivência em sala de aula, são jeitos e condutas aprendidos no cotidiano, tecidos no convívio

com  situações  muitas  vezes  adversas,  testadas,  aproveitadas  e  experienciadas,  logo,  são

saberes  que  enriquecerão  os  conhecimentos  teóricos  dos  estagiários  e  que  deverão  ser

aproveitados  pela  universidade  como  meio  de  aprendizagem  à  prática  de  seus  alunos.

Concordamos com Pimenta e Lima (2014): precisamos ter coragem de enfrentar os desafios e

criar maneiras de tirar do papel as propostas pedagógicas e as teorias que acreditamos. 

Lima (2012, p. 93) tem afirmado: 

constitui-se um fenômeno de  influências  recíprocas,  no qual  tanto os  estagiários
quanto os sujeitos envolvidos no contexto da instituição aprendem e ensinam sobre a
profissão docente, bem como podem construir saberes decorrentes desse processo
perceptivo.



149

Portanto, os cursos de formação de professores em conjunto com as escolas devem

promover uma articulação entre a formação inicial e continuada, desenvolvendo projetos com

a participação dos licenciandos e docentes dessas duas instituições de ensino, promovendo o

aprimoramento simultâneo da formação inicial e continuada de professores. 

Pimenta  e  Lima  (2012)  indicam  a  necessidade  da  organização  de  seminários

envolvendo os professores orientadores, professores da educação básica e licenciandos,  de

forma  a  promover  um processo  interativo  de  reflexão  e  de  análise  crítica  em relação  ao

contexto  sócio-histórico  e  às  condições  objetivas  em  que  a  educação  escolar  acontece,

possibilitando  ainda  que  os  licenciandos  possam  se  apropriar  de  instrumentos  teóricos

metodológicos  para  a  compreensão  da  escola,  dos  sistemas  de  ensino  e  das  políticas

educacionais. 

O seminário teria como objetivo preparar o estagiário para a realização de atividades

na  escola,  com os  professores  na sala  de  aula,  bem como para  uma reflexão crítica  que

possibilite a proposição de projetos de intervenção a partir dos desafios e dificuldades que a

rotina do Estágio na escola revela (PIMENTA; LIMA, 2012, p. 102).

Os professores em exercício que recebem os estagiários e atuam como coformadores

terão  a  oportunidade  de  vivenciar  o  desenvolvimento  dos  projetos  dentro  dos  Estágios,

podendo  solucionar  vários  problemas  relativos  ao  ensino  e  aprendizagem  de  Química,

colaborando  assim  para  sua  própria  formação  continuada,  uma  vez  que,  de  acordo  com

Oliveira (2008, p. 46):

[...] em seus afazeres cotidianos, os professores não estão apenas modificando sua
prática em virtude das circunstâncias de cada momento, mas, também em processo
de  formação  continuada,  seja  como “autoformação”,  por  meio  de  seus  próprios
processos de reflexão, seja  como formação continuada, através  da interação  com
colegas, obras de autores da área ou de cursos formais de “reciclagem”.

Dessa  forma,  o  fazer  cotidiano  submetido  ao  crivo  da  reflexão  fundamentada  é

considerado como um espaço privilegiado de produção curricular  e  de formação além do

previsto nas propostas oficiais.

A perspectiva de estágio do professor orientador  influencia o olhar do estagiário e

pode reforçar as dificuldades encontradas pelos licenciandos diante da realidade da sala de

aula. L02, ao comentar sobre a preparação recebida no curso de formação, deixa transparecer

a visão de escola que ele esperava encontrar; em suas palavras, ele relata:   

L02: a professora deu umas dicas de como a gente deveria se comportar na sala de
aula e era uma base teórica bem bonita, onde tudo servia, dentro da sala de aula. A
gente  pensou  “desse  jeito  vai  ser  fácil  trabalhar  em  sala  de  aula”.  Eles  nos
prepararam para um lugar bonito e que funcionava de maneira bem agradável.  Mas



150

quando  a  gente  chegou  em sala  para  observar  o  professor,  a  realidade  foi  bem
diferente.

Com  base  em  Pimenta  e  Lima  (2012),  podemos  entender  que  há,  nas  palavras

relatadas  acima, uma perspectiva técnica do estágio, ou seja, a prática pela prática com o

emprego de técnicas  sem a devida  reflexão.  A atividade  de estágio é reduzida à  hora da

prática, ao como fazer, às técnicas a serem empregadas em sala de aula, ao desenvolvimento

de habilidades  específicas  do manejo de classe,  gerando um distanciamento  da vida e do

trabalho concreto que ocorre na escola.  

 “Eles  nos  prepararam  para  um  lugar  bonito  e  que  funcionava  de  maneira  bem

agradável.” (Grifo nosso): no cerne dessa afirmação está a constatação, feita por Ball (2014),

de que as políticas raramente dizem exatamente o que fazer ou determinam a prática, mas

algumas, mais do que as outras, estreitam a gama de respostas criativas, isso é, em parte,

porque os textos de política são escritos em relação à melhor de todas as escolas possíveis,

escolas  que  só  existem na  imaginação  febril  de  políticos,  funcionários  públicos  (aqui  se

enquadra a fala de L02) em relação a contextos fantásticos.

Pimenta e Lima (2014) tem denunciado que esse tipo de fala explicita um curso de

formação constituído por um currículo que aglomera as disciplinas de forma isolada entre si,

sem qualquer explicitação de seus nexos com a realidade que lhes deu origem. Para ampliar a

visão  dos  estagiários,  nas  aulas  presenciais  na  UFAL,  algumas  teorias  de  ensino,  de

pressupostos comportamentalista, humanista e cognitivista, são estudadas. Mas são estudadas

em disciplinas pedagógicas que não se comunicam com o estágio supervisionado.

Todos os estágios foram realizados em escolas públicas. A escolha por esse tipo de

escola deve-se ao entendimento por parte do coordenador e professores de estágio do curso de

Química da UFAL de que esse tipo de escola é onde a maioria dos licenciandos vão trabalhar

após  formado.  Logo,  é  um  ambiente  que  deve  ser  conhecido  antes  do  início  da  vida

profissional. É preciso lembrarmos que é na escola pública onde os problemas que afligem a

educação ficam mais evidentes, tais como indisciplina, dificuldade de aprendizagem, pouco

êxito  na  relação  escola-família,  percepções  mais  latentes  da  carreira  docente,  enfim,

problemas  que  não  são  exclusivos  da  escola  pública,  mas  nela  se  expressam  com  mais

veracidade.  Nenhum dos  entrevistados  ou  dos  alunos  que  responderam aos  questionários

estagiaram em órgãos  do sistema educacional,  como secretaria  da  educação,  conselho de

educação, direção de escolas, coordenação pedagógica. Esses espaços são importantes para

que o licenciando possa compreender as determinações mais amplas da escola. 
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A ida do estagiário à escola ocorre, em termos documentais, mediante assinatura do

termo de compromisso, além do estabelecimento por parte da universidade de seguro contra

acidentes pessoais e a assinatura do termo de aceite pela escola de educação básica. Logo, a

direção da escola é conhecedora da presença destes estagiários.  Contudo, procuramos por

algum documento  que  firmasse  algum convênio  entre  a  universidade  e  as  escolas  e  não

encontramos. Na verdade, não existe, conforme indicaram três professores PQ 03, PQ 04. O

PQ 05, que, inclusive, defendem a ideia do convênio: 

Eu acho muito importante esse convênio. Inclusive foi uma das minhas brigas no
colegiado  no  intuito  de  pudermos  reunir  as  escolas,  fazer  um trabalho  sólido  e
profícuo não apenas durante um semestre, mas durante um longo período a depender
das necessidades da escola. Entretanto, saliento que o convênio não pode ser usado
para suplantar a carência de professores da rede estadual.

Defendemos que o desenvolvimento das atividades de Estágio exige uma articulação

entre  os professores e orientadores uma vez que as ações de organização e orientação do

estagiário,  entre  outros fatores,  devem estar de acordo com o calendário escolar  e com o

Projeto Político do Curso dessas duas instituições.

Logo, para que ocorra um diálogo contínuo entre estagiário, professor da escola básica

e professor orientador do estágio, é necessário que todos participem de sua organização, mas,

segundo  o  professor  orientador,  o  que  ocorre  é  uma  “conversa  muito  rápida,  pois  eles

(professores da educação básica) têm muita coisa para fazer”. De acordo com PQ1 e PQ2,

não existe  nenhuma relação entre  esses  três  atores  (escola básica,  UFAL e estagiário)  na

discussão  e  organização  dos  Estágios.  Apenas  um professor  (PQ 05)  entende  que  existe

relação entre a universidade e escola básica, porque, em sua visão, o aluno traz documentos

comprobatórios de sua participação efetiva no estágio e a avaliação do professor da escola

básica, mas não há planejamento em conjunto.

Portanto,  o  professor  orientador  e  os  professores  da  educação  básica  nunca

participaram de reuniões conjuntas com licenciandos para a organização das atividades de

Estágio. Conforme a observação de L01: “o professor da escola em que estagiei conhecia a

orientadora porque foi aluno dela, então, eu o vi quando me entregou a turma e depois para

assinar a documentação exigida para o estágio, nem planejamento de aulas ele tinha”.

A  parceria  entre  universidades  e  escolas  precisa  ir  além  do  convênio  formal,

garantindo a efetiva participação dos professores na organização dos Estágios, em conjunto

com os licenciandos e orientadores, configurando-se assim como uma parceria colaborativa.

Fica  evidente  que  também  não  ocorreram  reuniões  com  a  participação  dos

licenciandos e professores da educação básica. Já entre os licenciandos e orientadores, havia



152

uma frequência maior de encontros, porém, esses ocorriam sempre na universidade. 73 % dos

licenciandos  acreditam  que  esses  encontros  oportunizaram  o  esclarecimento  de  dúvidas

relacionadas ao conteúdo a ser trabalhado e às formas de abordá-los, como também serviram

de apoio quanto aos anseios e dificuldades encontrados no decorrer dos estágios. Por outro

lado,  20% dos licenciandos veem esses encontros como forma de estruturar  os planos de

aulas,  enquanto os 8% restantes  alegam que não tiveram encontros presenciais  porque os

horários disponibilizados pelo orientador coincidiam com o horário das aulas de estágio na

escola básica.   

Os alunos foram indagados sobre as suas práticas de sala de aula, em que medida elas

se  diferenciavam  ou  se  assemelhavam  com  as  práticas  dos  professores  formadores.  Em

resposta, observamos que 78,6% acreditam que se diferenciam. Essas respostas podem estar

associadas  às  disciplinas  de formação pedagógica,  principalmente  à  disciplina  de didática

geral, que tem deixado de lado o foco nas técnicas de ensino (esse foco era bem comum nos

cursos de exatas na universidade),  situando-se no contexto da educação, da pedagogia,  do

currículo  e  das  didáticas  específicas,  ou  seja,  sua  compreensão  tem  requerido  múltiplos

olhares a partir de vários campos da educação. 

Porém, 21,4% dos licenciandos disseram que imitavam os professores que tiveram ao

longo  da  vida  acadêmica,  porque  faltava-lhes  subsídios  baseados  no  trinômio

ação/reflexão/ação  como aporte  para  superação  das  práticas  reprodutivistas  nos  processos

educacionais. Também falta-lhes acompanhamento por parte do professor orientador e por

parte do professor da escola básica. Assim:

L  01:  Como  nós  não  tivemos  o  acompanhamento  de  nenhum  professor  para
supervisionar  e  nos  amparar,  quanto  às  orientações  de  “como fazer”,  eu  não  vi
nenhuma diferença em ter estagiado ou não. A minha prática como professor, hoje,
vem da minha personalidade e não do que eu vi no estágio, inclusive eu acho que ele
não contribuiu em nada para a minha formação como professor. 

L 02: Em termo de prática de ensino, na disciplina de Estágio, a professora pegava
os kits da Usina Ciência com experimentos bastante complexos e passava para a
gente, mas quando a gente chega nas escolas, a gente não encontra essa estrutura,
encontra  outra  totalmente  diferente.  A  gente  acaba  não  conseguindo  fazer  um
experimento, só uma demonstração.

Esta situação condiz com as respostas do questionário que mostram que as atividades

desenvolvidas na prática de ensino durante o estágio eram centradas em aulas expositivas.

Poucos alunos saem deste cenário ou buscam modificar esta situação. 

Segundo Kasseboehmer e Ferreira (2008), o que se pretende com a prática de ensino e

de estágio supervisionado é proporcionar bagagem ao licenciando, na vivência de diversas

situações-problema  de  ensino,  com metodologias  de  atuação  nas  mesmas,  sob  diferentes
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perspectivas. O estágio poderá adquirir não um modelo teórico único que dê conta de todas as

situações-problemas  de  ensino,  mas  sim  escolhas  e  atitudes  alternativas  para  lidar  com

diversos tempos de aprendizagens e comportamentos dos alunos. 

Entretanto,  a  dinâmica  das  aulas  da  disciplina  de  estágio  limita-se  à  questão  da

organização das atividades  de ensino em detrimento da ação e da reflexão.  Tal estratégia

conduz à formação de um professor pautado na perspectiva técnica. Formando-se professores

sob essa perspectiva, quando o licenciando for inserido na prática, ao deparar-se com uma

situação inédita a qual não esteja inserida em seu repertório de soluções técnicas tão somente,

o mesmo não saberá como agir

Por exemplo, as estratégias de ensino utilizadas nas aulas de estágio na UFAL não

diferem  muito  daquelas  estratégias  apresentadas  no  Gráfico  02,  sobre  as  aulas  dos

professores, obtido pelo questionário do professor formador, ou seja, com aulas expositivas

dialogadas  em  sua  grande  maioria.  Salva-se  uma  pequena  porcentagem  de  aulas  cuja

estratégia  foca  nas  discussões  sobre  problemas  relacionados  com  a  prática  profissional

docente ou nas discussões de como trabalhar os conteúdos da Química e sua adequação para

educação Básica. 

Já em relação às práticas avaliativas,  o relatório tem assumido lugar privilegiado e

permanente, porém, ainda falta uma orientação de como fazê-lo, que dados observar, o que

selecionar para debater. Sem essas dicas, tem prevalecido a escrita de um relatório descritivo

e sem fundamentação teórica, atendendo apenas a uma exigência burocrática.

Esta situação tem levado a conservação de estágio como imitação de modelos pré-

estabelecidos. Para Pimenta e Lima (2012), nossos alunos aprendem conosco nos observando,

imitando, mas também tem elaborado seu próprio modo de ser a partir da análise crítica do

nosso modo de ser. Tal como explicitado no Gráfico 11, os alunos estagiários nos mostram

como os licenciandos tem reproduzido, em seu planejamento, para as aulas de estágios, aquilo

que vivenciaram no curso de formação, inclusive nas aulas de práticas de ensino e estágio

supervisionado.  
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Gráfico 11 - Oportunidades advindas da atual estrutura do curso de Química

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 34

Entretanto, para 77% dos licenciandos, as aulas de estágio têm sido um espaço que

lhes  oportuniza  desenvolver  postura  crítica  e  reflexiva  em  relação  à  sala  de  aula,  uma

aprendizagem dos conhecimentos necessários à atividade docente, como também oportuniza

discussão sobre a importância da formação continuada. 

Ao  serem  indagados  sobre  quais  aspectos  da  disciplina  de  estágio  poderiam  ser

repensados L02 sugere que: “O professor responsável pela disciplina deveria ter uma visão

mais  ampla  da  formação  de  professores  e,  especialmente,  disponibilidade  de  tempo  para

acompanhamento e orientação do aluno”.

Na mesma linha de pensamento, L03 vê: 

Os  projetos  integradores  (disciplina  da  Prática  de  ensino)  poderiam  ser
correlacionados de acordo com o conhecimento químico das disciplinas do período
em questão, como também correlacionados com o estágio supervisionado. Poderiam
conceber uma integração  entre o estágio  supervisionado,  a  disciplina de projetos
integradores e a escola básica. 

Corroborando com esse licenciando, vemos em suas palavras a noção de formação

holística e um ensino contextualizado endossado pela troca simultânea de conhecimentos. As

dificuldades detectadas pelos licenciandos entrevistados em lidar com as situações de sala de

aula  reforçam  a  necessidade  do  curso  de  licenciatura  em  concentrar  seus  esforços  nas

34 Respostas  possíveis:  R1 = Elaborado a  cada  semestre;  R2 = Elaborado para  cada  aula;  R3 =  Flexíveis,
adaptando-se às necessidades dos alunos; R4 = Orientados pela ordem cronológica dos conteúdos; R5 = Focado
no conhecimento científico e tecnológico; R6 = Elaborado de acordo com os conteúdos das referências adotados
na disciplina; R7 = Estruturados visando a contextualização dos conteúdos do ensino médio, R8 = Orientados
para desenvolver uma postura de pesquisa em e sobre a sala de aula, R9 = Objetivam a relação dos conteúdos
trabalhados  com  outras  disciplinas  da  área  do  conhecimento,  R10  =  Direcionados  a  atender  as  reformas
sugeridas pelo MEC; R11 = outros.
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atividades  de  prática  de  ensino  com discussão  e  elaboração  de  atividades  alternativas  ao

ensino tradicional, salvo raras exceções. 

Durante as atividades de estágio seria desejável que utilizassem a observação, a leitura

dessas  observações  e  a  prática  da  transposição  didática,  sobretudo  integrando  nessas

atividades  a aplicação de metodologias  alternativas  estudadas pelos pesquisadores da área

educacional  e  reservando  um  espaço  especial  para  a  prática  da  reflexão  a  respeito  das

mesmas, dentro de situações reais de trabalho do futuro professor. 

Entretanto, o que pôde ser observado a partir dos direcionamentos tomados pelo curso

foi que a ênfase da instituição é centrado na aquisição de conhecimento químico, visto que a

maioria  dos  professores  deste  curso  são  bacharéis  e  pesquisadores  em  Química  pura  e

aplicada.  Isso mostra os anseios dos químicos em formarem novos químicos,  perdendo de

vista os objetivos a que se propõe um curso de licenciatura, que é formar professores. Um

curso  com suas  próprias  especificidades  e  necessidades,  que  devem ser  compreendidas  e

executadas pelos sujeitos que atuam nele. 

Retomando-se a aflição e a insegurança apresentada pelos licenciandos estagiários a

respeito da falta de preparo para assumir uma sala de aula e ensinar de modo que seus alunos

aprendam, pode-se dizer que o curso de Química da UFAL, ao elaborar sua grade curricular

com elevada  carga  horária  de disciplinas  de Química,  desconhecem ou desconsideram as

necessidades e preocupações de seu público alvo. 

Os  licenciandos  consideraram  o  Estágio  um  importante  componente  curricular  e

reconheceram a  importância  da  experiência  dos  professores  da  educação  básica  para  sua

formação  inicial  independentemente  do  tipo  de  instituição  em que  realizaram  o  Estágio.

Porém, indicaram dificuldades relacionadas à estrutura das instituições de educação básica,

como  a  conciliação  entre  o  horário  de  aula  das  escolas  e  da  universidade  e  a  falta  de

laboratório de ensino destinado à formação de professor.

As  outras  dificuldades  que  os  estagiários  apontaram são  a  falta  de conhecimentos

prévios,  por  parte  dos  alunos  do  ensino  médio,  sobre  a  matéria  em  questão  (Química),

principalmente, nos segundos e terceiros anos, e a indisciplina dos alunos, demonstrando que

o  campo  de  estágio  apresentou  uma  diversidade  de  cenários  que  podem  e  devem  ser

explorados como possibilidades de investigação pelos licenciandos em sua formação inicial.

A  escola  básica  e  a  universidade  precisam  de  maior  aproximação,  que  deve  ser

promovida através do estabelecimento de parcerias colaborativas entre as duas instituições. 

Consideramos que, de fato, as atividades desenvolvidas pelos licenciandos no estágio

foram limitadas a sala de aula e não proporcionaram um contato inicial com a profissão de
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professor,  além  de  não  possibilitarem  a  vivência  do  dia  a  dia  da  escola.  Também,

concordamos com os licenciandos quanto ao Estágio ter sido um momento importante para

sua formação inicial possibilitando a aquisição de experiência. 

A  indisponibilidade  da  orientadora  em  acompanhar  as  atividades  de  Estágio  nas

escolas  é,  talvez,  a  maior  inquietação  dos  licenciandos  sujeitos  dessa  pesquisa.  Temos

detectado que o não acompanhamento da orientadora é devido ao número de estagiários e ao

número de professores disponíveis a orientar os estagiários. 

Salientamos que a universidade tem professores, porém, em virtude da formação da

grande maioria, essa orientação é negligenciada, recaindo a responsabilidade aos cuidados de

dois professores.

Ficou claro que as ações do estágio continuam dicotimizando a relação teoria e prática

e não contemplaram a formação do futuro professor para a pesquisa. Portanto, nesta questão

atende  apenas  parcialmente  as  atuais  Diretrizes  Curriculares.  Essas  Diretrizes,  ao  nosso

entendimento, são prescritivas, vazias e genéricas, a ponto de não conseguirem reestruturar o

curso de formação, perpetuando-se, nesta formação, a falta de articulação entre as diversas

áreas do conhecimento que perpassam a formação do professor de Química. 

A  falta  de  um  planejamento  conjunto,  ocasionada  pela  inexistência  de  parceria

colaborativa no período da investigação, entre os sujeitos, somado a falta de formação para

exercer  a  função  de  coformador,  limitou  a  atuação  dos  professores  e  as  possibilidades

formativas dos licenciandos. Portanto, também nesta questão, as atividades de Estágio não

contribuíram plenamente para o crescimento profissional de todos os envolvidos.

Logo, defendemos que a coexistência entre os professores e os licenciandos, sujeitos

desta investigação, formados em cursos de licenciatura de diferentes modelos, apesar de ter

possibilitado  a  vivência  no  espaço  escolar  e  a  troca  de  experiências,  não  contribuiu

plenamente  para  o  desenvolvimento  profissional  dos  sujeitos,  considerando  os  objetivos

discutidos. Neste sentido, nas condições em que o Estágio ocorreu, entendemos que limitou,

parcialmente, o desenvolvimento profissional dos licenciandos. Contudo, identificamos como

potencialidade  da  coexistência  desses  profissionais,  que  sempre  apresentarão  visões

diferenciadas, a criação de um espaço profícuo para o desenvolvimento de formação inicial e

continuada, desde que ocorram parcerias colaborativas envolvendo todos os sujeitos.

Portanto, se por um lado, estamos seguros de que o cenário observado não tem as

consequências do ciclo vicioso, por outro, entendemos que estamos diante de um cenário no

qual este ciclo não ocorreu em sua plenitude, tendo como possível consequência o fato de que

os futuros professores não venham atuar plenamente como coformadores, uma vez que não
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vivenciaram  ou  refletiram  sobre  esta  realidade,  No  entanto,  devido  à  visão  crítica  que

construíram sobre o  campo de  Estágio,  possivelmente  poderão  superar  os  problemas  que

detectaram.
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CONCLUSÃO

Ball, Maguire e Braun (2014) têm defendido os estudos sobre o contexto da prática,

alegando que as formas rotineiras  e  banais  em que as  políticas  são colocadas  em ação –

reuniões, os eventos, os intercâmbios e as observações que colocam a política nas interações

imediatas e íntimas no cotidiano da escola – mostra-nos como os desdobramentos da política

ocorrem  nos  microcontextos.  Os  professores  são  elaboradores  de  sentido;  eles  colocam

criatividade, compromisso e entusiasmo na atuação da política, mas só farão isso se estiverem

a fim de “fazer” política e fazê-la bem. 

A política é composta por discursos, não é apenas um texto; esses discursos produzem

certos  tipos  de sujeitos  (professor  e  aluno)  que carregam posições  de políticas,  às  vezes,

competitivas, às vezes, contraditórias, que nem sempre vão se expressar no dia a dia desses

sujeitos; alguns, por exemplo, só mostrarão essas concepções em atividades sindicais. 

Portanto,  as  várias  formas  dos discursos  podem influenciar  o fazer  política  de um

sujeito.  Os nossos  dados demonstram,  nas  falas  tanto  dos  professores  quanto  dos  alunos,

críticas e exaltações ao curso de Química após a reestruturação de 2006. Mostra-nos também

os silenciamentos e os consensos presentes na ocasião da reestruturação, principalmente no

momento  da  produção  do  documento  de  política  local  para  formação.  Houve  um

silenciamento, uma “aceitação” do novo, que arriscamos explicar por meio de Ball, Maguire e

Braun (2014), para os quais esse silenciamento ocorre devido às pressões de desempenho, em

resposta às mudanças constantes, ao pouco espaço, tempo, oportunidade para pensar de forma

diferente ou “contra”, ou ainda à falta de percepção política.

As discussões sobre políticas de formação inicial de professores são muitas e não se

esgotam pela complexidade da temática. Desenvolver uma pesquisa focalizando a política de

formação inicial de professores em uma perspectiva de política em ação, sendo reinterpretada

pelo conjunto de atores a quem foi inicialmente destinada, nos permitiu ampliar nossa visão

para além das relações  de determinismo,  que,  às vezes,  somos levados a pensar sobre as

políticas públicas sociais. 

Pensamos a política de formação inicial de professores como um ciclo contínuo, no

qual sujeitos e grupos diversos participam na sua produção, construção, criação, recriação e

atuação  desta  política.  É  um  processo  não  estanque  e  com  resultados  não  previamente

definidos; não pode se limitar a um texto escrito, ou a uma interpretação unitária, vazia.
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Entender  a  política  de  formação  de  professor  como  um  ciclo  contínuo  no  qual

interagem mobilizações, articulações, interesses, influências, negociações, para dar sentido a

significantes que essa política vai assumir é vestir a roupagem de defesa de que as políticas

são intimamente moldadas e influenciadas por fatores específicos da escola ou do campo em

que atua.  

O  curso  de  Química  da  UFAL,  por  exemplo,  surge  em  uma  perspectiva

fundamentalmente  marcada  pela  mera  aplicação  de  modelos,  procedimentos  e/ou  regras

previamente apreendidos  a situações  práticas  de ensino,  típica do modelo de formação de

professor  pautado  na racionalidade  técnica.  Em outro momento  histórico,  certamente  não

encontraríamos professores que sequer cogitassem que o ensino e a aprendizagem nessa área

fosse realizado de modo diferente. 

Entretanto, já podemos encontrar, neste curso, aquilo que Silva e Schnetzler (2008)

chamam de “nichos disciplinares”, pautados em um outro tipo de racionalidade: o da prática.

E estes nichos vêm se configurando como espaços para debate e atuação de novas políticas de

formação, voltadas ao ensino de Química, incluindo disciplinas-chave, como Didática, Prática

de Ensino de Química e Estágio Supervisionado. Há professores que têm mudado de linha de

atuação para atender às carências da área de ensino de Química.

Isso é política em ação, é um público de atores novos (professores e alunos) que têm

exigido uma maior e melhor atenção à formação de professor, é um público que não se limita

ao  texto  escrito  e  usa  o  discurso  para  produzir  novas  políticas  ou  reinventar  as  velhas.

Víamos,  no período da  pesquisa,  o  aluno cobrando,  querendo saber  por  que  determinada

situação está ocorrendo desta maneira e não de outra, que não se contenta com um professor,

em  sala  de  aula,  focado  apenas  na  transmissão  de  conteúdos,  explicando-os  sem

conectividade.

Embora  sejam  ações  individuais,  já  podemos  ver  professores  recém-chegados  a

universidade  com  preocupações  que  vão  além  da  pesquisa  aplicada  em  Química,  suas

matérias e as transformações que essa matéria é submetida. São ações ainda incipientes, ações

solitárias ou que envolvem dois ou três professores, mas já é um começo, já implicando no

desenvolvimento de práticas que o minem por dentro para catalisar mudanças no processo de

formação  do  professor  de  Química.  Essas  ações  vão  de  encontro  ao  projeto  político

pedagógico,  já  que  o  mesmo,  ao  centralizar-se  no  desenvolvimento  de  competências  e

habilidades, tem esvaziando o sentido da prática, precarizando a formação inicial que não está

conseguindo  responder  nem à  transmissão  de  conteúdo  puro,  nem tampouco  à  formação

holística deste futuro professor. 
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Nestes termos, concordamos com Dias e Lopes (2009), quando afirmam que os nossos

cursos de formação carecem de um significado de prática, com propósito de formação. Para

analisar  a  política  de  formação  inicial  do professor  de Química  como ciclo  contínuo,  foi

necessário atentar  para o fato de as políticas  não serem estanques,  e  a-históricas  (BALL,

2006), mas interligadas a outras políticas que as precederam e também àquelas desenvolvidas,

em concomitância, para o alcance de determinadas metas. 

O desafio de pensar a política de formação inicial do professor de Química como um

ciclo contínuo de políticas levou-nos a estruturar o trabalho a partir de um contexto macro,

para entendermos como essa formação tem sido debatida, estudada e apresentada no cenário

nacional.  Constatamos  um consenso  entre  autores  como  Lopes  (2008;  2002),  Schnetzler

(2008), Mesquita (2014) e Maldaner (2000, 2013), para os quais a formação do professor de

Química está associada aos princípios construtivistas e comportamentalistas, com objetivo de

formar um trabalhador flexível, adaptável facilmente às mudanças, capaz de tomar decisões e

resolver problemas, porém, esses princípios levam a uma perspectiva de perfil instrumental,

de uma forma de saber fazer, de se inserir ao mercado de trabalho. 

Nesta perspectiva, também é forte a ideia da individualidade, haja vista a elaboração

dos documentos oficiais, o qual é realizado por pequenos grupos, ou seja, grupos que detêm o

poder e tomam para si o direito de falar em nome de toda uma comunidade, a comunidade do

ensino  de  Química.   Ao  estruturarmos  o  trabalho  a  partir  de  discursos  presentes  nos

macrotextos oficiais sobre formação de professores, pudemos compreender melhor a disputa

de poder contida nos discursos daqueles que representam o governo e aqueles sujeitos que

representam  as  comunidades  epistêmicas  e  as  entidades  representativas  de  classes.  São

discursos muito divergentes em muitas partes. 

Esta falta de consenso entre os discursos mais tem contribuído para o surgimento de

um processo de estereotipia negativo dos cursos de formação inicial do que tem ajudado para

uma constituição de uma formação sólida. Não é que as discordâncias nos discursos sejam

sempre maléficas, mas é preciso que eles convirjam para ideias, conceitos, definições com

potencialidade para influenciar a formulação de políticas capazes de melhorar essa formação. 

Discursos  que reivindicam uma educação de qualidade.  Qualidade é  o significante

também reivindicado para a formação de professores, uma vez que esta deve prover “uma

sólida formação teórica”, que aparentemente é difícil, ou impossível, de ser obtida em cursos

não regulares,  cursos  de  formação  inicial  em serviço  com aproveitamento  da  experiência

docente. 
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Ao  analisar  os  documentos  relativos  ao  Curso  de  Química  da  UFAL,  pudemos

perceber  influências  e, principalmente,  as negociações  necessárias à produção de políticas

locais,  ao  mesmo  tempo  que  pudemos  ver  como  especificidades  do  curso  continuam  se

perpetuando, a exemplo da hegemonia do bacharelado, corroborando com aquilo que Ball

(1998) afirma sobre a globalização ou tendências hegemônicas que invadem o contexto local,

mas não o destrói, une-se a esse contexto e forma novas subjetividades.  

Ao compreender  a  política  como um ciclo  contínuo,  concluímos  que uma política

pública  é  influenciada  não  apenas  pelos  discursos  que  circulam  em  âmbito  nacional  e

internacional, mas também pelas demandas e carências locais. 

Os cursos de Licenciaturas em Química podem até ter estruturas similares, mas não

são o mesmo curso, gozam da mesma legalidade e institucionalidade,  mas não da mesma

legitimidade.  Os  sujeitos  que  constituem  o  curso  de  Química  da  UFAL,  por  exemplo,

mostraram,  nas  análises  das  entrevistas,  sintonia  entre  os  discursos  nacionais  voltados  à

educação e a formação de professores.  Interpretamos essa sintonia no contexto cíclico  da

política como uma necessidade contingente, mas não uma imposição, porque as práticas de

sala de aula, por exemplo, não foram atingidas pelos textos oficiais; elas têm sido modificadas

ou ressignificadas  de acordo com o entendimento  do professor em comum acordo com a

turma. 

As  estratégias  de  enfrentamento  às  dificuldades  de  aprendizagem  apontadas  pelos

alunos demonstram a preocupação entre os professores em formar um bom professor, por

exemplo: desenvolvendo formas de estudo individual ou coletivo, buscando interrelacionar os

conteúdos estudados com suas experiências em sala de aula e analisando a própria prática

docente, para, a partir dos resultados, promoverem mudanças. 

Por fim, esperamos que os resultados deste trabalho subsidiem ações que busquem o

aprimoramento e valorização das atividades de estágio de acordo com as exigências legais

para formação inicial dos professores da educação básica, com destaque para a organização de

parcerias  colaborativas entre a UFAL, a Secretaria  Estadual  de Educação e as Escolas de

Educação  Básica,  de  maneira  a  possibilitar  um  maior  envolvimento  dos  estagiários  nas

atividades escolares, incentivando e valorizando a participação de professores da educação

básica na discussão, organização e atuação nos Estágios dessa universidade.

A hipótese de que há um distanciamento entre o que é proposto nas legislações e a

prática desenvolvidas no curso de Licenciatura em Química fica evidente na política local que

está  sendo  desenvolvida  no  curso  analisado,  pois,  embora  o  proposto  legal  defenda  a

articulação entre a teoria e a prática,  ele não garante que isso seja concretizado. Essa não
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concretização é intensificada entre outros motivos, pelo alto poder descritivo das Diretrizes

Curriculares e consequentemente dos outros documentos oriundos a partir delas, como o PPC.

Podemos  afirmar  que  os  sujeitos  estão  fazendo  política,  estão  exercendo  poder,

fazendo circular redes políticas com relações e interações que não correspondem um ou outro

texto político, mas um conjunto de ideias, de conhecimentos e ações que julgam necessárias à

formação do professor de Química no âmbito da Universidade Federal de Alagoas.

Consideramos que essa pesquisa foi apenas um ponta pé inicial, precisa ser alargada

e aprofundada, buscando sempre analisar o contexto local e o contexto global, principalmente

dando voz àqueles sujeitos que colocam esses contextos em prática e aqueles sujeitos que são

atingidos por essa prática. Como ponto de partida a outros pesquisadores, sugerimos leituras

de autores que entendem a política como rede formada por várias mãos, como Stephen Ball,

Jeferson Mainardes, César Tello etc. 
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APÊNDICE  A  -  CARTA  DE  ENCAMINHAMENTO  DO  DOUTORANDO  AO

INSTITUTO DE QUÍMICA DA UFAL
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE

Caro Professores/ Coordenador/ aluno, 

Estamos  desenvolvendo  uma  pesquisa  de  Doutorado  no  Programa  de  Pós  graduação  em

Educação da UNESP- Marília- SP, sob a orientação da Profª Drª Iraíde Marques, intitulada:

RELAÇOES MACRO E MICRO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E ESTÁGIO NO

CURSO DE QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

A sua participação é muito importante, para isso solicitamos a sua autorização, abaixo

assinada, para participar do registro das atividades em sala de aula por meio de gravação de

áudio. Os resultados deste estudo serão utilizados para produção e publicação de textos de

caráter científico, pois estes dados farão parte de minha tese de Doutorado. A sua identidade

será mantida em sigilo, você pode retirar-se do estudo a qualquer momento.

Desde já agradecemos a sua colaboração e colocamo-nos à disposição para qualquer

esclarecimentos.

Eduardo Lima Santos

Pesquisador/ Doutorando
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APÊNDICE C -  DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

Eu __________________________________________________, aluno (a) da disciplina de

Estágio  Supervisionado,  declaro  que fui  esclarecido  (a)  sobre os  objetivos  e  justificativas

deste estudo de forma clara e detalhada e que concordo em participar desta pesquisa.

Maceió, _____ de  _________ de 20____

Assinatura do (a) participante: _________________________________________

Assinatura do (a) pesquisador: _________________________________________
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APÊNDICE D -  ROTEIRO DO QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES

FORMADORES 

Observação inicial: Podem ser marcada mais de uma alternativa

1- Sobre as estratégias de ensino que você utiliza em suas aulas são: 

Aulas expositivas
Aulas expositivo-dialogadas
Investigação de conteúdos científicos
Discussões sobre problemas relacionados com a prática profissional docente
Coleta dos conhecimentos prévios dos alunos
Resolução de situações-problema
Discussões de como trabalhar os conteúdos da Química e sua adequação para educação
Básica
Outros

2 - Os materiais didáticos e recursos tecnológicos mais utilizados nas suas salas de aulas são:

Recursos audiovisuais
Recursos de informática
Lista de exercícios
Livro básico
Quadro e Pincel ou equivalente
Outros 

3- Os instrumentos e métodos avaliativos que você utiliza são:

Trabalho de pesquisa
Seminários
Provas objetivas
Provas dissertativas
Auto avaliação
Trabalho em Grupo
Debate em Sala
Relatório
Observação
Execução de projetos
Elaboração de projetos
Outros

4. Em sua concepção, a atual estrutura do curso de Licenciatura em Química oportuniza: 

Desenvolvimento de postura crítica e reflexiva
Contato com professores que utilizam estratégias de ensino referendadas nas DCNs
Discussão sobrea importância da formação continuada
Contato com a pesquisa do ensino de química
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Participação em eventos
Aprendizagem dos conhecimentos necessários à atividade docente
Conscientização sobre a importância de relacionar os conhecimentos da Química com outras
áreas do conhecimento
Formação com enfoque da pesquisa científica
Formação sólida e abrangente dos diversos campos da Química

5- Quanto ao seu planejamento de aula, eles são: 

Elaborado a cada semestre
Elaborado para cada aula
Flexíveis, adaptando-se às necessidades dos alunos
Orientados pela ordem cronológica dos conteúdos
Focado no conhecimento científico e tecnológico
Elaborado de acordo com os conteúdos das referências adotados na disciplina
Estruturados visando a contextualização dos conteúdos do ensino médio
Orientados para desenvolver uma postura de pesquisa em e sobre a sala de aula
Objetivam a relação dos conteúdos trabalhados com outras disciplinas da área do conhecimento
Direcionados a atender as reformas sugeridas pelo MEC
Outros
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APÊNDICE E: ROTEIRO DO QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES E

ALUNOS DA DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Observação inicial: Podem ser marcada mais de uma alternativa

1. Em relação as aulas de estágio supervisionado, as estratégias de ensino mais  utilizadas
pelos professores foram: 

Aulas expositivas
Aulas expositivo-dialogadas
Investigação de conteúdos científicos
Discussões sobre problemas relacionados com a prática profissional docente
Coleta dos conhecimentos prévios dos alunos
Resolução de situações-problema
Discussões de como trabalhar os conteúdos da Química e sua adequação para educação
Básica
Outros

2.  Na disciplina de Estágio, os materiais didáticos e recursos tecnológicos mais utilizados nas
suas salas de aulas são:

Recursos audiovisuais
Recursos de informática
Lista de exercícios
Livro básico
Quadro e Pincel ou equivalente
Outros 

2. Na disciplina de Estágio, Os instrumentos e métodos avaliativos que você utiliza são:

Trabalho de pesquisa
Seminários
Provas objetivas
Provas dissertativas
Auto avaliação
Trabalho em Grupo
Debate em Sala
Relatório
Observação
Execução de projetos
Elaboração de projetos
Outros

3. Em sua concepção, a atual estrutura da disciplina de E.S em Química oportuniza: 

Desenvolvimento de postura crítica e reflexiva
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Contato com professores que utilizam estratégias de ensino referendadas nas DCNs
Discussão sobrea importância da formação continuada
Contato com a pesquisa do ensino de química
Participação em eventos
Aprendizagem dos conhecimentos necessários à atividade docente
Conscientização sobre a importância de relacionar os conhecimentos da Química com outras
áreas do conhecimento
Formação com enfoque da pesquisa científica
Formação sólida e abrangente dos diversos campos da Química

4- Em relação aos seus planejamentos para a prática de estágio.

Elaborado a cada semestre
Elaborado para cada aula
Flexíveis, adaptando-se às necessidades dos alunos
Orientados pela ordem cronológica dos conteúdos
Focado no conhecimento científico e tecnológico
Elaborado de acordo com os conteúdos das referências adotados na disciplina
Estruturados visando a contextualização dos conteúdos do ensino médio
Orientados para desenvolver uma postura de pesquisa em e sobre a sala de aula
Objetivam a relação dos conteúdos trabalhados com outras disciplinas da área do conhecimento
Direcionados a atender as reformas sugeridas pelo MEC
Outros
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APÊNDICE  F:   ROTEIRO  DAS  ENTREVISTAS  AOS  PROFESSORES  DA

DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADOS

Perguntas: Contexto da prática

1) Em 2006 o curso de Licenciatura em química da Ufal foi reestruturado e o estágio su-
pervisionado, em especial,  teve sua carga horária ampliada consideravelmente.  Como essa
exigência do C. N. E foi recebida? Como foi implantada?
2) Como os professores de estágio e demais professores interpretaram o texto (D. C. N)
da mudança?
3) Foi preciso alguma mudança, alteração e adaptação do texto das Diretrizes para a con-
cretização das novas exigências para o estágio? Se, sim qual foi a mudança?
4) Houve alguma resistência individual ou coletiva às propostas das diretrizes para o es-
tágio?
5) Houve contradições, conflitos e tensões entre as interpretações expressas pelos profes-
sores de estágio (atuam na prática) e os profissionais que formularam o PPP do curso?
6) Os professores de estágio, enquanto profissionais envolvidos na implementação, tive-
ram autonomia e oportunidade de discutir e expressar dificuldades, opiniões, insatisfação e
dúvidas? 
7) Quais são as principais dificuldades encontradas no dia a dia das aulas de estágio?
Como você lida com elas? Há reprodução ou criação de desigualdades?
8) Como são as relações de poder entre os professores de estágio, os aluno estagiários e
os professores da escola
9) Em que medida o contexto da prática tem subsidiado o contexto da produção de novos
textos?



186

APÊNDICE  G: ROTEIRO  DAS  ENTREVISTAS  AOS  PROFESSORES

ELABORADORES DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO CURSO

Perguntas: Contexto da produção de texto

1) Quando se iniciou a construção do projeto político pedagógico?
2) Houve espaço para a participação ativa de todos os grupos de interesses (áreas) na
construção dos textos?
3) Como o projeto político foi construído? Quais as vozes presentes e ausentes?
4) Houve a intenção de buscar consensos na construção do projeto? Como eles foram
atingidos?
5) Além do projeto político pedagógico (texto principal) houve a produção de textos se-
cundários (Orientações, Resoluções, Instrução Normativa, Regulamentos, Portaria, Delibera-
ção e etc.)?  Quais?
6)   Como esse texto político foi recebido pelo docente? Como foi implantado?
7) Como os docentes interpretaram o (s) texto (s)? Houve mudanças, alterações e adapta-
ções do (s) texto (s) para a concretização da reestruturação?
8) Os profissionais envolvidos na elaboração e implementação tiveram autonomia e opor-
tunidades de discutir e expressar dificuldades, opiniões, insatisfações e dúvidas? Receberam
algum tipo de pressão? E suporte?
9) Em algum momento, houve contradições, conflitos e tensões entre as interpretações
expressas pelos os docentes que atuam na prática e as interpretações feitas pelos os formula-
dores do P. P. P? 
10) Em que medida o contexto da prática subsidiou o contexto da produção desse (s) novo
(s) texto (s)?
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APÊNDICE  H: ROTEIRO  DAS  ENTREVISTAS  APLICADA  AOS  ALUNOS  DA

DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADOS

Perguntas: Contexto da prática

1. Você tem alguma experiência como professor(a), além do estágio? 
2. Quais são/foram as atividades desenvolvidas na prática de ensino/estágio supervisio-

nado no seu curso de licenciatura?
3. Você acredita que suas práticas em sala de aula diferem daquelas práticas desenvolvi-

das pelos os seus professores da Educação Básica? Em que, especifique?
4. Quais dificuldades você percebe que há na orientação e acompanhamento de estágio?

Você foi acompanhou pelo o professor orientador nas atividades desenvolvidas nas escolas?
5. Você acredita que a teoria estudada em sala de aula lhe ajudou a entender a realidade

escolar durante a sua prática de estágio?
6. No momento da sua chegada na escola campo de estágio, você conseguiu instituir, al-

guma prática inovadora? Ou foi rendido pela cultura escolar local?
7. Quais são os seus maiores receios, neste momento, de entrar em sala de aula como

professor e não mais como aluno (a)?
8. Em que medida o estágio tem contribuído para a análise da sua prática docente? Essa

contribuição terá condições de superar a perspectiva tecnicista da educação?
9. Além do estágio curricular qual a outra oportunidade que você teve para vivenciar a

prática educativa oferecida pelo a Universidade?
10. Quais foram suas maiores dificuldades até o presente momento, em relação ao estágio

supervisionado? 

11. Ao longo do curso, você observou a atuação de professores com habilidades dialógicas

disponibilizando-se a considerar e procurar entender os modos de pensar dos estudantes, sua

experiência cognitiva, seu ritmo e seu tempo de aprendizagem?

12. Quais aspectos sobre a disciplina de estágio poderiam ser repensados? Por quê? E

quais aspectos sobre o curso? 

13. Qual foi o critério de escolha da escola para execução do estágio?

14. Quais  foram  as  atividades  desenvolvidas  na  prática  de  ensino  e  no  estágio

supervisionado no seu curso? Que influência esse estágio, você acredita, terá em sua prática

docente?

15. Você  teve  acesso  ao  Projeto  pedagógico  das  escolas  que  fez  estágio  e  prática  de
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ensino? O documento faz referência às atividades de estágio, prática de ensino e o papel do

estagiário? Explique.

16. Na sua opinião, como deveriam ser as atividades de estágio e práticas de ensino de

forma a melhor a formação inicial dos professores?

17. O  modelo  de  estágio  adotado  pela  UFAL permite  a  você,  enquanto  licenciando,

conhecer  os  instrumentos  pelos  quais  operam  as  ciências  da  educação?  Ou  permitem

evidenciar conceitos que caracterizam a formação docente? 

 


